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Információs bázis: a sárkányhajó versenyről több elégedettségi kérdőívet töltöttek ki a részt-

vevők, a futó találkozóról a Sportági Bizottság értékelése áll rendelkezésünkre, a kosárlabdá-

ról mindössze egy kitöltött elégedettségi kérdőív és mindháromról a részvételi adatok. Ezek 

alapján a Sportbizottság az egyes VITSPORT kupákat a következők szerint értékeli: 

 

- A Sárkányhajó kupán a versenyen kívül induló Atomix Kft-vel együtt 9 társaság vett részt: 

a résztvevő társaságok és személyek száma növekedett, mindkét vonatkozásban elérte a 

sporttalálkozóktól elvárt szintet. A sok kitöltött elégedettségi kérdőív a nagyfokú érdeklő-

désre utal és sok hasznos észrevételt tartalmaznak. Körültekintőbb előkészítő munkával a 

résztvevők köre még bővíthető. Sajnos Sportági Bizottságot a résztvevők még nem válasz-

tottak. 

- A Kosárlabda sportágban az idén a 3. versenyre került sor, és most sem sikerült a résztve-

vői kör bővítése: mindössze 6 társaság 59 képviselője vett részt a versenyen, így egyik vo-

natkozásban sem teljesítette a magasabb minősítéshez szükséges szintet. Pozitívum, hogy a 

jövő évi verseny megrendezésére van jelentkező, és Sportági Bizottságot is választottak.  

- Az idén 2. alkalommal megrendezett Futó VITSPORT Kupa a résztvevők számát tekintve 

kifejezetten sikeresnek tekinthető: 15 társaság 151 fővel képviseltette magát, s a verseny 

lebonyolításában is komoly előrelépés történt. Az elmúlt évben elfogadott kritériumok sze-

rint a sporttalálkozóvá minősítéshez még hiányzik a Sportági Bizottság megválasztása és a 

találkozó kétnapossá bővítése. 

 

Határozati javaslat: A Sportértekezlet a sárkányhajó és a futás sportágak esetében reális 

esélynek tartja, hogy a következő évben teljes mértékben megfeleljenek a sporttalálkozókká 

való átminősítés kritériumainak. 

Felkéri a VITSPORT Alapítványt, hogy lehetőségének megfelelően e sportágak támogatását 

növelje, ugyanakkor felkéri az iparági vállalatokat, hogy vizsgálják meg lehetőségeiket a 

sportágak jövő évi versenyének megrendezésére.  

A kosárlabda sportág iránt nem látszik akkor érdeklődés, hogy a közeljövőben iparági sportta-

lálkozó megrendezése indokolt lenne. Ugyanakkor - értékelve a sportágat kedvezők elmúlt 3 

évben tanúsított erőfeszítéseit – üdvözölnénk, ha ebben a sportágban sem szakadna meg az 

iparági társaságok kapcsolata. 

Felkéri a VITSPORT Alapítványt, hogy megkeresés és megállapodás esetén nyújtson anyagi 

támogatást egy iparági körben megrendezett kosárlabda versenynek. 

A Sportértekezlet felkéri a VITSPORT Alapítványt, hogy – a kosárlabdához hasonló mérték-

ben  - támogassa egy iparági fallabda verseny megrendezését is. 

 

 

 


