
Üdvözöljük Balatonfüreden!
Balatonfüred a  Balaton  északi  partján  fekszik.  Egy

kis  város  13500  lakossal.
A  Balaton  közép-Európa
legnagyobb frissvízű tava,
a  magyar  túristák  kedvelt
kirándulóhelye,  ahogy  a
külföldieknek  is  ,

különösen  Balatonfüred  városa,  amelyet  gyakran  az
északi part fővárosaként is neveznek.
A turizmus  döntő  szerepet  játszik  a  város  életében.
Mindenekelőtt  a  város  elhelyezkedése  minden
látogatót  megragad:  délről
a  tó  határolja,  északról
pedig  enyhe  lejtők  veszik
körül.  Balatonfüred  enyhe
mikroklímája  nagyon
hasonló  a  Földközi-
tengeréhez. A folyamatos légmozgás biztosítja a tiszta
levegőt,  ami  pormentes  és  különleges  hatással
rendelkezik:  gyógyítja  a  szív-  és  érrendszeri
betegségeket.  A  klímán  és  a  tiszta  levegőn  kívül
savanyú  forrásvíz  is  található  itt,  amit  az  Országos
Kardiológiai Intézet is használ, de bárkihez eljuthat ez
a „varázslatos” víz, hiszen a város különböző pontjain
találhatóak a közösség számára szabadon használható
kutak.

Emberek  ezrei,  akik
szívbetegségben  szenved-
tek gyógyultak meg ebben
a  kórházban.  A  híres
Nobel-díjas  hindu  költő,
Rabindranath  Tagore  is  itt

volt ellátva 1926-ban. Az Ő tiszteletére lett elnevezve,
a gyönyörű sétány, amely a tópart mentén fekszik. Az
emlékére ültetett fa és az emlékszoba a sétány keleti
részén található. Az emlékfák parkjában rengeteg híres
magyar  és  külföldi  író,  politikusok,  miniszterek  és
tudósok  ültettek  fákat.  A város  rendkívül  gazdag  a
történelmi  emlékművekben,  amelyek  a  XVIII.-XIX.
században készültek. Ezek nagy részét már renoválták,

felújították.  Ezek  közül  néhánynak  ma  már  más
szerepet adtak, ám továbbra is szerves részét képezik
a kulturális életnek. Élvezheti a gazdag kulturális és
sport  programokat,  nem  csak  a  történelmi
létesítményekben,  de  a  szabadtéri  kulturális
rendezvények  által  is.  A  látogatók  egész  évben
szerethető  és  érdekes  programokat  találhatnak,
amelyek  kitűnő  minőségűek.  A  programok  listája
végtelen, de néhányukat muszáj megemlíteni.
A Kékszalag a legrégebbi
és  leghosszabb  édesvízi
vitorlás  verseny
Európában. Már 1934 óta
rendezik  meg  a
Balatonon,  tehát
kétségtelenül hatalmas örökség van a háta mögött. A
versenyen legalább 500-600 hajó vesz részt minden
évben,  1800-2000  fáradhatatlan  tengerésszel  a
fedélzetén. 
Az  Anna  Bál  hazánk  egyik  legrangosabb  és
legrégebbi társadalmi eseménye, amelyet minden év
júliusában rendeznek. Az első Anna Bált 1825. július
26-án rendezték Balatonfüreden, amelyet a Horváth-

házban  tartották  Szent-
györgyi-Horváth  Fülöp
János  leányának,  Anna
Krisztinának  a  tisztele-
tére. Ezt  a  különleges

eseményt  azóta  rendezik  meg  évről  évre.  A bálon
minden évben kiválasztják a legszebb lányt, és mellé
még két udvarhölgyet is. 
A  Balatonfüredi  Borhetek  a  Balaton  egyik
legrangosabb és  legmagasabb színvonalú  borfeszti-
válja,  melyet  minden  év  augusztusában  rendeznek
meg.  Ez a  fesztivál  nem
csupán  egy  gasztronó-
miai  rendezvény.  A
borvidék  legjobb  borai
(közel  250  fajta  bor,
mintegy 30 szőlőfajtából,
mind  a  Balatonfüred-

Csopak  borvidékből)  kóstolható  meg  a  Tagore
sétányon.  A  pincészetek  mellett  a   kézműves-,
élelmiszer-  és  édesség-eladók csatlakoznak ehhez  az
eseményhez. 

A versenyről
A  Szent  István  Napi  Szenior  teniszverseny  első
alkalommal  1971-ben  került  megrendezésre  a
Balatonfüredi  Kiserdőben,
ebben  a  csodálatos  10
hektáros parkos környezet-
ben.  A  versenyrende-
zésének  időpontja  kezde-
tektől  fogva  minden  év
augusztus 20.-ához igazodott, amely Magyarországon
Nemzeti  Ünnep.  Balatonfüredre  jellemző,  hogy  az
egyébként 12 000-es kisváros a nyári időszakban akár
100 000 fős létszámra is felduzzad.
A Szent  István  Napi  teniszversenyt  a  Balatonfüredi
Petőfi  Sportkör szervezi,  amely 1935-ben alakult,  és
jelenleg  több,  mint  150  tagja  van.  A Balatonfüredi

tenisz  sport  története
egyidős  a  tenisz  magyar-
országi  történetével.  Már
1887-től  rendeztek  itt
versenyeket  és  Balatonfü-

reden rendezték meg az első országos bajnokságot is.
A  Sportkörnek  négy  salakos  teniszpályája  van,
amelyet a tervezett verseny idejére további két salakos
pályával tudunk bővíteni az úgynevezett Forrás tenisz
parkban.  Teniszpályáink  gyönyörű  fekvésűek,  több
mint  100  fős  lelátó  biztosítja  valamennyi  pályára
történő rálátást a versenyek figyelemmel kísérését. A
verseny  ideje  alatt  Klubházunkban  biztosítjuk  a
versenyzők  kiszolgálását,  ahol  társalkodó,  büfé  és
mosdók,  zuhanyzók  állnak  rendelkezésre.  A
versenyünknek  nemcsak  nagy  hagyománya  van,
hanem  a  magyarországi  szenior  tenisz  életben  is
kiemelkedő  helyszínt  biztosít  a  tenisznek  és
megtiszteltetésnek vesszük, hogy az eddigiek során is
a legjobb magyarországi versenyzők vettek részt rajta.



Sportkörünk régóta tervezett célja, hogy versenyünket
egyúttal  nemzetközi  versennyé is  minősítsék,  hiszen
ehhez  minden  adottsággal  rendelkezünk,  maga
Balatonfüred  városa,  a  szállásférőhelyek,  ezt
kellőképpen  biztosítják.  2020-ban  augusztus  20-23.
között tervezzük a teniszverseny lebonyolítását, immár
ITF 4-es kategóriájú versenyként. A versenyrendezés
minden feltételivel,  tapasztalataival  rendelkezünk,  és
annak időtartama alatt  Balatonfüred város is minden
szolgáltatást  tud  biztosítani  a  versenyzőknek,  a
kulturált időtöltéshez.
Nevezni csak egy egyéni és egy páros számban lehet.
Azok  a  versenyzők,  akik  egyéniben  és  egy  páros
számban neveztek, és az egyéniből legkésőbb a páros
nevezésre adott határidőig kiestek, további egy páros
számban nevezhetnek.  Párosok egy egynemű és egy
vegyespárosban  indulhatnak.  Hat  főnél  kevesebb
nevező  esetén  a  versenyszámok  összevonhatóak.  A
mérkőzések  két  nyert  játszmáig  folynak,  döntő
játszma helyett  10-es tie-
break-et  játszanak.  Kör-
mérkőzés  lehetséges.  Az
indulók  egy  üveg
tájjelegű  bort  kapnak
ajándékba.  Szombaton  18  órakor  vacsora. Pályák
száma:  4+2  salakos  Labda:  Dunlop  Clay  Court
Díjazás: Kupa. A verseny legfontosabb információi, a
jelentkezés, visszamondás feltételei az ITF honlapján
találhatóak:  https://www.itftennis.com/en/tournament-
calendar/seniors-tennis-tour-calendar vagy a Magyar
Szenior Szövetség honlapján: www.szeniortenisz.hu

Versenyszámok (vigaszág nélkül)
Női egyéni: 40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+
Férfi egyéni: 45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+
Női páros: 40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+
Férfi páros: 45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+
Vegyes páros: 40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+

Nevezési/visszalépési határidő:
2020. augusztus 12. 10:00 óra

Hogyan juthat el hozzánk?
Balatonfüred  a  Balaton  északi  partján  fekszik,  a
keleti medencében.
Legközelebbi repülőterek
Liszt  Ferenc  Nemzetközi  Repülőtér,  Budapest
[BUD] (150km),
Hévíz-Balaton Repólőtér, Sármellék [SOB] (70km)

A vasútállomás 3 km-re található a pályától.

Autóval  a  71-es  út  38-as  kilométerszelvényénél
található.

Információ:
Versenyigazgató: Mészáros Károly
Rendezőbizottság elnöke: Hajba Csaba
Versenybíró: Barbarics Tamás

e-mail:  elnokseg@petofisportkorfured.hu

Hivatalos szállás:
Anna Grand Hotel
Balatonfüred, Gyógy tér 1. Tel: +36-87-581-200

www.petofisportkorfured.hu/itf

Szent István napi tenisz verseny
ITF4

Balatonfüred
2020. augusztus 20-23.


