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Bevezetés
A klub 2014. május 7-én megválasztott elnöksége 2017-ben is folytatta előző évben
megkezdett munkáját. Az elnökség az általa elfogadott ülésrend szerint, ülésezett, ahol a
klub életébe rendszeresen betekinthetett. A periodikusan megtartott elnökségi üléseknek
köszönhetően a működéshez szükséges határozatokat az elnökség időben, napra készen
meghozta. Az elnökségi ülésekre a felügyelő bizottság, a szakosztályok vezetői és a
legfőbb támogatónk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata is meghívást kaptak.
A managementhez köthetően alkalmazásban 3 fő (elnök, klubmenedzser és pénzügyi
asszisztens) megbízási jogviszonyban szintén 3 fő (gazdasági vezető, ügyvéd és elnökségi
titkár) tevékenykedett. A management segítette az Egyesületben sportolók munkáját a
masszőri munka és pszichológiai ellátás finanszírozásában, ők szintén megbízással
dolgoztak a klubnak.
A 2015. május 25-én megtartott közgyűlésen 485 fő volt az egyesület létszáma, a mai
napon (2017.12.14.) a regisztrált tagok száma 825 fő.

Konkrét tevékenység
Egyesületünk azon célja, hogy tagnyilvántartásunkat naprakésszé tegyük, jelentősen
segítette a tagdíjbefizetések kontrollálhatóságát, ezáltal nőtt a tagdíjbevétel. A felügyelő
bizottság javaslatára és elvárásainak megfelelően elkészítettük költségvetési tervezetünket,
ahol feltüntettük az akkor már tényleges bevételeinket és ehhez tartozó kiadásaink
fedezetét, valamint a további tervezett kiadásokat és az ahhoz tartozó bevételi forrásokat.
Egyesületünk, szakosztályaink ezt szem előtt tartva tervezték versenyeiket, edzőtáboraikat,
megkönnyítve a gazdálkodást.
Klubunk minden szerződéses kötelezettségének határidőre eleget tett, így minden bért,
megbízási díjat szerződés szerint egyenlítettünk ki. Ezzel párhuzamosan eleget tettünk
a NAV felé keletkezett kötelezettségeinknek is és szállítóink is határidőben kapták meg
szerződés szerinti összegeiket. A pályázatokon nyert pénzekkel év végén hiánytalanul és a
jogszabályoknak megfelelően határidőre elszámoltunk.
Havi rendszerességgel tartottunk sajtótájékoztatót, ahol elsősorban a helyi médiával
ismertettük eredményeinket, illetve folytatódott szakosztályaink és kiemelkedő sportolóink
széleskörű bemutatása is.
2017 decemberében megtartottuk évzáró vacsoránkat,
jutalmazták eredményes sportolóinkat és szakembereinket.

szakosztálya ink

külön

A 2017. év novemberében létrehoztuk súlyemelő szakosztályunkat, ahová a korábbi Győri
Rekard SE versenyzőit igazoljuk át 2018 januárjában. A becsatlakozást egyeztettük fő
támogatónkkal.

Kapcsolatok
A klub első számú partnere 2017-ben is Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata volt, ahol
Szombati- Serfőző Eszter Kulturális és Sport Főosztályvezető Úrhölgy segítette operatív
munkánkat. Szakosztályaink által a városi sportrendezvényeken aktívan részt vettünk és
segítettük a városi sportesemények lebonyolítását.
A Magyar Olimpiai Bizottságtól az elmúlt évben kiemelt támogatást kaptunk, melyben Dr.
Sipos Gertrúd Úrhölgy segédkezett.
A nemzeti szakági szövetségek vezetőivel is folytattuk kiváló együttműködésünket. Minden
érintett szakági szövetség szakmai partnerként részt vett a Radnóti úti EYOF helyszínek
megfelelő kialakításának előkészületeiben.

Szakosztályainkról
Jelentős sportdiplomáciai siker Egyesületünk számára, hogy a Magyar Atlétikai
Szövetséggel karöltve Győr városa pályázott a 2018. évben megrendezésre kerülő U18-as
Atlétikai Európa Bajnokságra, melyet, ha megpályázott meg is nyert. Így az EYOF-ot
követően is lesz nemzetközi atlétikai verseny a Radnóti úti sportcentrumban. A válogatottba
való kerülésbe több versenyzőnknek is esélye van. A szakmai igazgatóval történt
egyeztetések alapján akár 6 győri versenyző is képviselheti hazánkat e rangos viadalon.
A Magyar Birkózó Szövetség továbbra is örömmel dolgozik együtt Egyesületünk mindkét
edzőjével, Gyurasits Csabával és Csonka Csabával, a korosztályos válogatott keret
felkészítését továbbra is segítik. 2018. évben birkózásban is korosztályos Európa
Bajnokságot rendez Győr, melyen jelenleg 4 GYAC-os versenyző indulása lehetséges.
A Magyar Judo Szövetség 2017-ben is számított Hatos Zsuzsanna judo
szakosztályvezetőnk, vezetőedzőnk munkájára a korosztályos válogatott keret élén. 2017ben is aktívan segítettük Győr Városi Önkormányzat Sportosztály munkáját a már
hagyományosnak mondható Judo Európa Kupa versenyeiben.
Evezős sportolóink az országos rangsorversenyben a 2. helyet szerezték meg. A pontok
számítása szerint az első helyet is megérdemelték volna sportolóink, de több
versenyszámban nem álltak ki ellenfeleink a döntőben, így a végelszámolásnál csapataink
hiába teljesítették a távot, ezért pontot nem kaptak. Óvást nyújtottunk be a szövetség felé,
ígéretet kaptunk arra vonatkozóan, hogy a jövőben nem az a klubot sújtják pontvesztéssel,
aki elindul, hanem azokat a klubokat, akik nem vállalják a döntőbeli részvételt. 2
sportolónknak esélye van a 2020-as Olimpiai Csapatba való bekerülésbe. Forrai Dávid és
Szigeti Roland versenyzőinket kiemelten támogattuk.
Torna sportban tovább fejlesztettük edzőgárdánkat és 2018-ban is szeretnénk a
megnövekedett létszámnak megfelelően a szakmai csapatot bővíteni. Az újonnan átadott

létesítmény tökéletes lehetőségeket nyújt a csapatnak és a fejlődni vágyó sportolóinknak.
Jelenleg 3 olyan kiemelt sportolónk van, aki a következő olimpiákon is része lehet a magyar
csapatnak Mészáros Krisztofer és Fehér Nóra mellett Kardos Botond is esélyes.

EYOF beszámoló
A 2017. évi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon közel 2500 sportoló vett részt,
egyesületünket 11 versenyző képviselte; 3 judos, 2 atléta, 3 teniszező, 1 kerékpáros és 2
tornász volt tagja a Magyar Csapatnak.
Judo sportágunk szerepelt a legcsillogóbban. Hatos Zsuzsanna és Gyimes Nikolett edzők
kiválóan felkészítették sportolóikat. Mindhárom éremből megszereztek egyet sportolóink.
Sipőcz Richárd révén egy aranyérmünk születetett, edzője Gyimes Nikolett. Kardos Tímea
ezüst, Vida András pedig egy bronzéremmel egészítette ki az éremkollekciót. Mindkét
sportoló edzője Hatos Zsuzsanna. Ezzel a teljesítménnyel az EYOF sportágaink közül a
legeredményesebben szerepelt judo sportágunk.
Atlétikában Lendvai Luca, Szalóki Richárd tanítványa fantasztikus egyéni csúccsal 5. lett
3000m-en. Eredményét erősíti, hogy sokáig kétséges volt indulása, a csapatba kerülését
ezzel a kiváló eredménnyel hálálta meg és a magyar atlétika csapat egyik legjobbja lett.
Simon Virág, Farkas Roland tanítványa 200m-en és a 4x100m-es váltóban volt érdekelt.
200m-en versenynapján az időjárás sajnos nem fogadta kegyeibe a sportolókat és sűrű eső
közepette igyekezett helytállni. Az előfutamokból sajnos nem jutott tovább. A női 4x100mes váltóban tartalékként szerepeltették, így a lányok nélküle futottak. A lányok az előfutam
után a döntőben nem tudták körbevinni a botot, így eredmény nélkül zártak.
Kerékpárban Bajorfi Eszter, - edzője Magyar László - képviselte Egyesületünket. Egy
időfutamon és egy mezőnyversenyen kellett megmérettetnie magát, a kedvezőtlen időjárás
ellenére mindkét versenyszámban nagyszerűen teljesített. Időfutamon nagyon nagy
szembeszél nehezítette az indulók dolgát, Eszti itt a 62. helyen ért célba. A
mezőnyversenyen a csúszós úttal kellett megküzdeniük a versenyzőknek. Sok bukás volt,
de szerencsére Esztinek sikerült esés nélkül célba érnie és a kiváló 15. helyezést
megszerezni.
Sajnos a rossz időjárás leginkább tenisz sportágban volt érezhető. A versenyzőket sokszor
megzavarta az esőszünet és a meccsek időpontjának csúszása. Versenyzőink, DrahotaSzabó Dorka, Jánosi Luca és Fajta Péter jól kezelték a felmerülő problémákat és a sűrű
nyári versenyprogramjuk ellenére jól szerepeltek. Legmesszebbre Jánosi Luca jutott, aki a
legjobb 8 közé került, Drahota Szabó Dorka egyéniben 32 közé, párosban Jánosi Lucával
kiegészülve 16 közé jutott. A fiúk versenyében Fajta Péter egyéniben 32-be, párosban a
legjobb 16-ba jutott.
A leglátványosabb és talán legnézettebb sportágban Fehér Nóra és Mészáros Krisztofer
képviselte Magyarország és a Győri AC színeit. Nóra edzője: Draskóczy Imre, Krisztofer
edzője Szűcs Róbert, vezetőedző. Mindkét versenyző remekül helyt állt tornában az
egyéni és csapatversenyek során. A hazai közönség biztatása mellett Fehér Nóra csapat

összetettben 4. helyet szerezte meg társaival. Ez a magyar női torna eddigi legjobb
csapateredménye az EYOF sorozat történetében. Egyéni összetett döntőben bejutott a 24
tornász közé, ahol 4 szeren tornázva 8. helyezést ért el. Mészáros Krisztofer társaival
kiegészülve csapat összetettben 12. helyet szerezte meg. Egyénileg csak Krisztofer jutott
be a magyar férficsapatból döntőkbe. Az egyéni összetett 24-es döntőben 6 szeren
tornázva 22. helyezést ért el. Érdekesség, hogy az összetett döntőben kapott lólengés
pontszámával a lólengés döntőben ezüstérmes lett volna. Szerenkénti döntőben talajon 8.
helyezést ért el.

Pályázati Elszámolások
Az Egyesület által elnyert Önkormányzati, Sportági, MOB-os és egyéb pályázatok
elszámolása megtörtént. Ahol szükséges volt hiánypótlást adtunk be, így a következő
évben is jogosultak vagyunk a pályázatokra.

