
2013-as évi munkáiáról

A trimegsport klub életében a 2013-as év, jelentős változásokat hozott, Decemberben az
alapszabályunkat átdolgoztuk módosítottuk, ezzel egy időben új elnökséget választottunk.

célunk volt:

A meglévő szakosztályok műk<ldésének biztosítása, valamint a tömegsport még hatékonyabb
népszerűsítése a lakosság körében. Három szakosz&íly tartozik kötelékiiLrrkbe, ezek: teke, sakk
és a labdarugás.

Teke szakosztálv:

14 éve váhozatlan lelkesedéssel műktidik és vesz részt a téli teke bajnokságbary ahol 14

csapat indul rendszeresen. A most is folyó bajnokságban a 6 fóből álló csapat jelenleg a 3.

helyen áll,
Működéstrnkben a legnagyobb költséget a páIya bérlése jelenti , ezkb. : 80-90 ezer Ft/szezon.
Csapatunk 2013 év végén új szerelést kapott, 60000 Ft értékben.

Sakk szakosztály :

A 2013-as évben nagyon szép eredményeket ért el, pl. a 2000íö alatti teleptiúések országos
versenyén az előkelő 3. helyezésthozta haza. Költségeink jelentős részét a nevezési űjak és
az útiköltségek adjak.
2013. december 29-én hagyomanyteremtó szándékkal ,, Óév búcsúztató verseny''-t
rendeztthrk, ahol 14 versenyző indult, (ebből 3fő nagymester volt!). A verseny 3. helyezését
Szabó Benjámin aszakosrtály legíiatalabb ifiú tehetsége érte el,
A versenyek Osszköltsége kb.: 100.000-120.000 FT.

Labdarúgó szakosztály:

Az elmúlt évben a legnagyobb változást a Labdarúgó szakosztáhl élte meg, A célokat,
elvárásokat jelentősen módosítotfuk, emelttik.
2013 második felében a csapatunk a mérkőzéseit és edzéseit, azÚj Nemzedék Központban
játszotta le. Az Új Nemzedék Központ felajánlotüa részünkre ezt a lehetőséget. Az Egyesület
és Zánka telepiiüés es azÚj Nemzedék Központ a kapcsolatát a sporton keresátil szeretné
szorosabbá ttu,ni, Az Egry József Szakközépiskolával együttmúködést kötöttünk, az
uánpótlás bazis kiépítésére. Jelenleg heti ery alkalommal lanyok és fiuk részére felmérő
edzéseket tartunk. Az eredménye is megvan, mivel 5 játékost ki is választotfunk és már
pályára is léptettíhtk a csapatainkban.
A megye IV_ból 4 év után egy osztállyal feljebb léptünk, a megye III-ba, Jelenleg a
kozépmezőnyben helyezkedik el a csapat, a tabellán a 7. helyen ál1. Tartalék csapafunk a 10.

helyen tartózkodik. A Magyar Kupában csapatunk jelenleg még versenyben van 2014.a4.02-
án az NBIII-ban szereplő Veszprém csapatát látjuk vendégül.
I. Nyarzáró nagypályás labdarugó torna néven hagyományőrző céllal vendégül láttuk a
Ferencváros tartalék csapaát, a Diana Vendégló Pécs csapatát és igy egy három csapatos



rendezvényt bonyolítotüunk le. Jövőre az idet csapatok mellé a tervek szerint, a Videoton és a
Siófok csapatai fognak csatlakozni.
A labdarugó csapat tagai részére 2 alkalommal Ml-es mérkőzésre való utazást szervezttiutk,
A Ferencvarossal és a Videotonnal való kiváló kapcsolat révén, ingyenesen jutotfunk be a
mérkőzésekre. A tímagatóink révén tédtésmentes utaaíst is sikerti{t biztosítani.
A megye III bajnokságeban az eddigi egy
költségeink is jelentősen megnőttek:
- Játékengedély és nevezési díj:
- Orvosi engedély:
_ Uti költség:
- Szerelések Aabűk, mezek,cipők/:
- Téli teremtornák nevezési díja:
2013. februá{ában befejeződött
helyezést érte el a csapat,

csapat helyett két csapattal vesziink részt, így a

160.000Ft
60.000Ft

240.000Ft
150.000Ft
60.000Ft

balatonfliredi teremtorna másodosáályában, második

Hozzá$írultunk az BtetnOO Klub sport eszközvásarlásahoz 50,000Ft értékben.

Az ovis foci már 18_éve folyamatosan működik, 12-15ffivel. Heti.egy edzéstfutk van, jó idő
esetén az ovi fiives pályáján, rossz idő esetén a Bozeay Pál Alt. Iskola tornatermében
focizunk. Külön köszönet ezérta lehetőségért Horváth Lajos igazgatő úrnak.
Az ovisok tavaly új labdrákat kaptak, ennek költsége 10,000Ft.

A leírtak is igazolják, hogy tavaly a Tömegsport klub sikeres évet mondhatottmagáénak.

Itt szeretném tisáelettel megköszönni magam és a Tömegsport klub tagjainak nevében,
községiimk vezetőinek a töretlen támogatást, mely lehetővé tette, biáosította az egész éves jó
színvonalú működéstírket,

Sporttársi üdvözlettel :
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Zánlra,rz0l4.január 30.


