
A TTVE 2013. évi tevékenysége 

 

2013-ban Egyletünk 20 éves évfordulóját, bensőséges összejövetellel ünnepelte meg, ahol 

köszönetet mondtunk eddigi segítőinknek, a sok önkéntesnek, akik munkájukkal életben tartották és 

tartják klubunkat. 

2013-ban továbbra is kis létszámmal folytatódott a klubban az utánpótlás nevelés, ugyanakkor több 

új taggal bővült a szabadidő sportban résztvevők száma.  

Klubunk összesen két versenyen indult, a saját rendezésű Tatai Regattán és az őszi Diákolimpián. Az 

eredmények a várakozás szerint alakultak, de az elvárásoktól még nagyon messze vannak. 

• A TTVE életében mindig kiemelt esemény a Tatai Regatta szervezése. 2013-ban is sikeresnek 

könyvelhetjük el a versenyt. A résztvevők és az induló hajóegységek száma ismét népes 

mezőny részvételével zajlott: 212 versenyhajó, 39 futamban mérte össze tudását, a beülők 

száma meghaladta a 300-at. A regattát ebben az esztendőben is 100 e Ft-tal támogatta Tata 

Város Önkormányzata. A TTVE csapatát FF2x-ben Bereczki Levente és Bereczki Áron 

képviselte. 

• Az őszi Diákolimpiára több csapattal érkeztünk. (FF2x: Bereczki Levente, Bereczki Áron, N2x: 

Schäffer Katalin, Izing Orsolya 5. hely, vegyes 4X+Bereczki Levente, Bereczki Áron, Simon 

Réka, Walcz Laura 5. hely) Csapatunk a várakozástól elmaradva, de kiváló csapatszellemben 

teljesítette a feladatot.  

A klubban, a nyári időszakban heti három alkalommal tartunk edzést, de a diákolimpia előtt az 

edzések számát ötre emeltük. Télen két tornatermi és egy futó edzés volt. Ez a szakmai munka 

szempontjából igen szerény sportmunkát jelent, azonban figyelembe kell venni, hogy 

egyesületünkben minden feladat ellátása önkéntes alapon működik, így bármely segítő tevékenység, 

az abban résztvevők önkéntes felajánlásán alapul. A klub jelenlegi erősségét a tagok szabadidős 

sportaktivitása jelenti, ami az evezés mellett szörfölés, vitorlázás és túrakenuzás. 

Tagságunk tagdíjbevétele az elmúlt évekhez hasonlóan, valamivel alacsonyabb összeggel alakult.  

2013-ban ismét támogatta az Önkormányzat a Tatai Regattát 100 e. Ft-tal. 

Egyesületünk első alkalommal kapott támogatást a Magyar Evezős Szövetségtől a Tatai Regatta 

szervezéséért, összesen 160 e Ft-ot.  

Augusztusban szerződést kötöttünk a BÁZIS Gyermek és Ifjúsági Egyesülettel, akik részére havonta 

két alkalommal szolgáltattunk rendezvényszervezés keretében sportfoglalkozásokat. (2012 e Ft). Az 

ebből származó bevételből műszaki és kommunikációs eszközöket vásároltunk, valamint 

finanszíroztuk a sport segédedzői képzés klubra eső részét, ahova Fogarasi Zsuzsanna személyében a 

Testnevelési Egyetem, evezős segédedzői szakára 1 főt, a MESZ támogatásával beiskoláztunk. 

Nagy beruházásként könyvelhetjük el a stégünk újra építését, ezzel remélhetőleg, a tó rendezésével 

együtt a végleges kikötő is helyére került. (106 e Ft). Viszont plusz költségként jelent meg a VIZIG 

részéről az évente fizetendő tóhasználati díj, amit jogszabály ír elő, de eddig nem érvényesítették. (38 

e Ft). Továbbra is fizetjük az önkormányzat részére az éves bérleti díjat (10 e Ft). 



A wormsi partnerkapcsolatban, ismét fogadó fél voltunk. Az egy hetes programban tatai programok, 

Budapest városnézés és Duna-túra szerepelt. A német fél jóvoltából, partnerkapcsolathoz 300 e Ft 

támogatást kaptunk, ám ez a finanszírozás nem fedezte a programok költségeit, így ezt a TTVE, illetve 

a tagság hozzájárulásával egészítjük ki. 

Egyesületünknek kiemelten folyamatos kapcsolata van a Magyar Evezős Szövetséggel, a Tata és 

Térsége Civil társulással, a Megyei Sportszövetséggel. 


