Beszámoló
A Balatonfüredi Petőfi Sportkör és az Elnökség
2018. évi tevékenységéről

1. Sporteredmények
-

Megyei csapataink 3 osztályban játszanak, egy 1., egy 2. és egy 6. helyezést értünk el.

-

Az Országos versenyeken rendszeresen Sportkörünk tagjai részt vesznek, az Országos
Senior ranglistán 3 fő szerepel az első tízben.

-

Az elmúlt évben is több mint 10 teniszversenyt rendeztünk. Megyei rendezvényként
vállaltuk be a Megyei korosztályos utánpótlás bajnokságot.

-

Sportkörünkre továbbra is jellemző a társasági tenisz élet, rendszeres házi versenyeinket
25-30 fő vesz részt.

-

Kiemelt rendezvényünk a Szent István Kupa, amelyen Homródi Péter egyéniben 1.
helyezést ért el. Pető Éva párosban 1., a Kupcsik György-Homródi Péter páros 3. és a dr.
Hajba-Stanka páros 2. helyezést ért el. A versenyt az Országos Szövetség ingyenes labdák
biztosításával támogatta.

-

Kiemelkedő munkájáért, sportszervezetői tevékenységéért Balázs Istvánné Zsuzsa
ünnepélyes keretek között vehette át a Balatonfüredi Önkormányzat elismerését.

-

A Senior kategóriába a keszthelyi ITF versenyen férfi párosban Homródi Péter és dr.
Hajba Csaba 3. helyezést ért el. Homródi Péter a Körmöczy Zsuzsa fedett pályás ITF
versenyen férfi párosban 1., egyénibe 3. helyezést ért el.

-

Homródi Péter magyar válogatottként részt vett az Umag-i világbajnokságon.

-

Szeretném kiemelni fiataljaink eredményes munkáját is, akik közül 5 főt külön is díjazunk.

2. A tagság helyzete
-

Tagságunk létszáma stabil (133 fő), amelyből 34 fő utánpótlás korú.

3. Az utánpótlás helyzete
-

Továbbra is büszkék lehetünk utánpótlás nevelésünkre. 34 fő körüli fiatal teniszezését
biztosítjuk az edzők díjának fedezetével. Lengyel Álmos oktatónk az eredményekről külön
beszámol.

-

Az elmúlt évben 18 fiatal nevezési, regisztrációs díját vállaltuk.

-

Megrendezésre került a fiatalok tenisz tábora, amelyet idén is tervezünk megvalósítani.

4. A Sportkör pénzügyi helyzete
-

A Sportkör pénzügyi helyzete stabil, a pénzügyi fegyelmet és előírásokat betartottuk.

-

A Sportkör könyvelését továbbra is az SOS Könyvelő Iroda végzi, jó színvonalon.

5. Teniszkapcsolataink
-

A zirci teniszezőkkel játszottunk, amelyre remélhetőleg idén is sor fog kerülni.

6. A sátor
-

A sátor kihasználtsága jó, bevételeink meghaladják a 6 000 000-Ft-ot.

-

Ebben az évben is problémamentes volt a sátor üzemeltetése.

7. Fejlesztési, karbantartási feladatok, a Klubház működése
-

Az elmúlt évben visszafogtuk fejlesztési kiadásainkat, a még előttünk álló feladatok
megvalósítása érdekében.

-

Gondoskodtunk létesítményeink a pályák, a klubház fenntartásáról, karbantartásáról.

-

Kiülő padokat és sörpadokat vásároltunk, valamint eredményjelző táblákat szereztünk
be.

-

Jelentősebb kiadás volt a szivattyúk karbantartása, javítása.

-

Helyre kellett állítani a Klubházban történt csőtörést.

-

Hősugárzókat vásároltunk, úgyszintén térelválasztó hálókat és teniszhálót.

8. A 2019. évi fejlesztési elképzelések
-

Fejlesztési tervünknek megfelelően tervezzük a 3-as és 4-es pálya felújítását, a pályák
vízelvezetésének megoldását. Előzetes tárgyalásunk alapján, ezt össze tudjuk hangolni az
Önkormányzat által a Kiserdőben tervezett vízelvezetési feladatokkal.

-

Tervezzük a sátorhoz pufi fólia beszerzését.

-

A tavalyi évben elmaradt feladatként a Klubház csatornájának javítását meg kívánjuk
oldani.

9. Támogatóink
-

A támogatások mértéke megközelítette a 2 000 000-Ft-ot.

-

Kiemelt támogatónk az Önkormányzat.

-

További támogatóink a Halker Kft., a Silverin Hotel, és a Sportegyesületek Országos
Szövetsége

-

Az elmúlt évben a Veszprém Megyei Tenisz Szövetség mintegy 200 000-Ft-os támogatást
adott sportkörünknek.

-

Magánszemély támogatóink között tudhatjuk Zettwitz Sándor örökös tagunkat és
Földházi István tagunkat. Köszönjük klubtagjainknak az 1%-os felajánlásokat.

10. A gondnok, gondnok helyettes
-

A gondnoki feladatokat Herold Krisztián és a nyári időszakban Kónya Csaba látta el, jó
színvonalon és az idén is ezt várjuk tőlük.

11. Az Elnökség
-

Az Elnökség minden tagjának köszönöm egész éves munkáját, amelyet önzetlenül
ellenszolgáltatás nélkül végeztek. Az Elnökség rendszeresen ülésezik, minden kérdésben
előkészített és koordinált döntéseket hozott.

12. Megyei teniszélet
-

Ebben az évben tisztújításra kerül sor a Veszprém Megyei Tenisz Szövetségben. A
szövetség munkáját egyébként országos összehasonlításban is jó színvonalúnak lehet
értékelni.

-

Növekedett a csapatbajnokságban résztvevő csapatok száma.

13. A honlap
-

A honlap rendszeres hírforrásként szolgál, lényegében a Sportkör krónikás könyvének is
megfelel.

14. Tavaszi előkészületek
-

Megkezdtük a tavaszi előkészületeket, beszereztük a salakot. Remélhetőleg március
végére elindulhat az 1-es, 2-es pálya és április első felében beüzemeljük a 3-as és a 4-es
pályát.

-

Az éves rendezvényterv alapján április végén megkezdődnek a versenyek, május 1-jétől
pedig a csapatbajnokságok, amelyen tervezzük 2 I. osztályú csapat és a senior csapat
indítását.

dr. Hajba Csaba
Elnök

