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A THAC Szabadidősport és Tájfutó Szakosztály 1996. évi beszámolója 
 

 

A szakosztály létszáma: 16 fő (1996.-ban minden versenyző rendelkezett rajtengedéllyel) 

 

A versenyzők közül 1 fő I. osztályú minősítéssel rendelkezik, az országos ranglistán jelenleg a 

34. helyet foglalja el. Sajnálatos sérülése miatt több versenyt kihagyott, így a 1995. évi helyezéséhez 

képest visszaesett. 

 

Az elmúlt évben először meghirdetett kategóriánkénti szenior pontverseny, valamint a szenior 

összetett bajnokság értékelése alapján a szakosztályból 3 fő ért el országos szintű eredményt. 

 

F40 kategóriában 1 fő 39. hely 

F45 kategóriában  1 fő 44. hely 

F50 kategóriában 1 fő 25 hely. 

 

 A szakosztály az év folyamán egy versenyt rendezett 1996 július 13.-án, a már hagyományos 

Simon Lajos Tájfutó Emlékversenyt, immár negyedszer, ami egyben a Magyar Honvédség 2. Tájfutó 

Napja is volt.   

 

A verseny rendezéséről, lebonyolításáról elismerően nyilatkoztak a meghívott szakemberek, a 

megyei és városi önkormányzat sportvezetői és nem utolsósorban a versenyzők is. Mindez köszönhető 

elsősorban a 25 ö.g.dd. parancsnokság önzetlen segítségének, valamint a verseny szakmai 

lebonyolításáért felelős megyei szövetség szakembereinek. 

 

 A versenyen való részvétel aránya kicsivel meghaladta az 1995 évi adatokat. Idén is közel 300 fő 

vett részt több, mint 15 kategóriában.  Egyre nagyobb a sikere a tömegeket mozgósító családi 

versenynek, valamint a hivatásos katonákból álló csapatok versenyének. A családi versenyen 117 -en 

indultak.  A csapatverseny a külföldiek részvétele nélkül kevesebb létszámmal került végrehajtásra. 

 

 A versenyre Simon Lajos fia a legjobb csapat részére vándorkupát alapított, mely ez évben már 

másodszor került kiadásra. Mindkétszer a taszári csapat vitte el a kupát.  

 

 Köszönet a támogatóinknak a versenyen minden résztvevő emblémázott pólót és ebédet kapott. 

Lehetőség volt fürdető és öltöztető sátrak használatára is. A helyezettek feliratos érméket és különféle 

értékes ajándékokat kaptak. A családi versenyen a díjazást sorsolással döntöttük el. 

 

 A verseny rendezésének kiadása 143 658 forint volt. A tavalyi versenyhez képest ez 30 %-os 

emelkedést jelent. A bevételünk 25 350 Ft. volt, ez 44 %-os emelkedés. Összességében a verseny 

költségvetése 118 308 Ft volt, ami alig haladja meg az 1995-ös verseny rendezésének összköltségeit, bár 

a szükséges térképeket az idén nem kellet megvásárolni. 

 

 Versenyzőink az év folyamán összesen 47 versenyen vettek részt. 31 verseny volt tájékozódási 

futó verseny felnőtt, ifjúsági és szenior korosztályokban, ebből 24 rangsoroló besorolású. Ezenkívül 16 

egyéb futóversenyen vettünk részt országszerte. 

 

 Sok versenyzőnk látogatja a triatlon és duatlon versenyeket, sokan részt vettek a Balaton, 

valamint öböl átúszó versenyeken, ezenkívül képviseltettük magunkat, lőversenyeken, 

teniszversenyeken, különböző teljesítménytúrákon. 
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 Mint látható a szakosztály fő irányvonala a tájékozódási futás, de az egyéb sportágakban való 

aktív részvétel is mutatja a szabadidősport jelentős szerepét is. 

 

 

 

Gazdálkodás 
 

 Bevételeinket az elkészített költségvetési terv szerint használtuk fel. 

 

 Tudtuk fedezni a nagyobb versenyek költségeit, az egyéb versenyek nevezési és utazási 

költségeit, valamint a szükséges felszerelések költségeit is. 

 

Az éves költségvetésünk a következő volt:   

 

A szakosztály összesített bevétele 1996.-ban 360 772,80 Ft. 
Ebből: Simon Lajos ev. Bevételei 25 350,00 Ft. 

             Tagdíj bevételek 27 000,00 Ft. 

             Támogatások bevételei 280 000,00 Ft. 

                           MH 210 000,00 Ft. 

                           THAC 30 000,00 Ft. 

                           Egyéb 40 000,00 Ft. 

             Egyéb bevételek 28 422,80 Ft. 
  

A szakosztály összesített kiadásai 1996.-ban 271 780,80 Ft. 
Ebből: Simon Lajos ev. Kiadásai 143 658,00 Ft. 

           Versenyek utazási költségei 30 836,80 Ft. 

                           Személygépkocsi 22 649,80 Ft. 

                           Egyéb (busz, vonat stb.) 8 187,00 Ft. 

           Versenyek nevezési díja  57 506,80 Ft. 

           Szövetségi tagdíjak 7 500,00 Ft. 

                           Országos Szövetség 7 300,00 Ft. 

                           Megyei Szövetség 200,00 Ft. 

           Egyéb kiadások 32 280,00 Ft. 
  

A szakosztály egyenlege 88 992,00 Ft. 

 

 

Az 1997 év feladatai 
 

− Az 1997 év költségvetésének elkészítése 

− V. Simon Lajos tájfutó emlékverseny, MH Tájfutó Nap megrendezése (július 12)   

− Versenyeken való részvétel: 

 - tájfutó verseny  kb.: 40      

 - rangsoroló verseny  kb.: 30      

 - egyéb verseny  kb.:  20      

− Éves beszámoló, év végi mérleg elkészítése. 

− A szakosztályülések előkészítése, lebonyolítása. 

 

Tata, 1997. január 27.-én 

 (Mészáros Károly) 

 Szakosztályvezető 


