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Tisztelt Szülők, Gondviselők! Tisztelt Támogatóink!
Kedves Sportolóink! Kedves Szurkolóink!
Jelen hírlevélben szeretnénk Önöket tájékoztatni az Egyesületünk életével kapcsolatban.

MEGHÍVÓ
SZURKOLJUNK EGYÜTT!

LEGYEN TELTHÁZ!
A hétvégén a bajnoki címért nagy harcban lévő, az Érd mögött egyetlen ponttal lemaradva
a 2. helyen álló ETO FC Győr látogat a Hévízi útra. A vendégeink egyértelműen az NBII-be
való feljutást tűzték ki maguk elé célul a szezon előtt, ennek megfelelően 18 győzelem és
csupán 4 vereség szerepel a nevük mellett, a gólarányuk pedig 59:15, ez a legtöbb lőtt és a
legkevesebb kapott gól a bajnokságban. A Győrnél a télen nem volt nagy mozgás, 3 érkező
mellett 4 távozó volt a csapatnál, emellett 4 játékost kölcsönbe adtak. A vendégeink az
összes vereségüket ősszel szenvedték el, tavasszal még nem hullajtottak pontot, a szintén a
bajnoki címre pályázó Érd otthonából is győzelemmel távoztak. A mi csapatunkból biztosan
hiányozni fog csapatkapitányunk, Kaszai Gábor, aki az esküvőjére készül a hétvégén, de ez
lesz az a mérkőzés, ahol minden valószínűség szerint nem egyetlen ember hiánya jelentheti a
különbséget győzelem és vereség között, hanem hogy mennyire tud majd a mérkőzésre
nevezett keret játékosai és a pályán lévő 11 játékosunk hiba nélkül csapatként
együttműködni. A mérkőzés 2017. április 01. napján16:30 órakor veszi kezdetét. Minden feltétel
adott ahhoz, hogy csapatunk 12. játékosaként a helyszínen buzdítsa minden Kerület
szimpatizáns, ezzel reményeinknek megfelelően sokan fogják buzdítani, ezáltal részesei lenni
ennek a rendkívül érdekesnek ígérkező találkozónak.

Jegyek elővételben az NBIII. 25. fordulójára
Megkezdtük elővételben árusítani a jegyeket a III. kerületi TVE - ETO FC GYŐR bajnoki
mérkőzésre. Péntekig 8:00 - 20:00 óra között, szombaton 8:00 - 16:30-ig az egyesület
munkatársai a recepción várják szurkolóinkat.
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Egyesületünk a diák és nyugdíjas jegyek árát jelképes 100 forintban, a felnőtt jegy árát pedig
500 forintban határozta meg a felnőtt NBIII 2016/17-es tavaszi szezon hazai mérkőzéseire. A
jegyértékesítésből befolyó összegek teljes egészében az egyesület további fejlesztését
szolgálják, a felnőtt és utánpótlás képzés színvonalának emelésére és fenntartására fordítjuk.
A III. kerületi Torna és Vívó Egylet igazolt sportolói a honlapon keresztül
https://www.tve1887.hu/utanpotlas oldalon vagy a szokásos módon igényelhetnek jegyet
minden hazai mérkőzés előtt, legkésőbb csütörtökig. Az U14-es, illetve az attól fiatalabb
sportolóink, hozzátartozóik részére is igényelhetnek belépőt 2 fő részére. Részükre a belépés
díjtalan.
A 2015/16-os szezonra megváltott bérletek, tekintettel arra, hogy a 2015/16-os tavaszi
szezonban nem kerültek felhasználásra, ígéretünknek megfelelően felhasználhatóak az idei
szezon tavaszi mérkőzésein. A recepciós pultnál a bérlet bemutatásával lehet a belépőjegyet
kérni. A bérlet tulajdonosának neve rögzítésre kerül a jegy kiadásakor.

Szülői VIP lelátó
Különleges megoldással, a 2-es és a 3-as pálya utca felöli közös sarkán kialakításra kerül két
konténer tetején egy 30 négyzetméteres, 30 fő befogadására alkalmas lelátó. A lelátó
állóhelyeiről jól látható a 2-es pálya valamennyi utánpótlás mérőzése. Megközelítése a 3-as
pálya mentén lehetséges.

Konditerem
Megnyitott a TVE konditerme, ami a tagsági viszonnyal rendelkezők számára szabadon
látogatható, természetesen az egyesület szakmai munkáját figyelembe véve. A terem
eszközparkja folyamatosan bővül, de már jelenleg is ellátott TRX erősítőkkel (4db), boksz
zsákokkal és kesztyűkkel (4db), bordás fallal, medicinlabdákkal, mászókötelekkel, hasizom
kerekekkel, ugrózsámolyokkal (3 db, 3 méret), súlyzó rudakkal és tárcsákkal, fekvőtámasz
keretekkel, gimnasztikai labdával. A többi gép és eszköz jelenleg beszerzés alatt áll,
hamarosan teljes felszereltség áll rendelkezésre.

Futókör és Uszoda
A centerpálya körüli rekortán borítású futópálya tervezett átadása 2017. május 1.
Az uszoda épülete a befejezéshez közeledik, ami azt jelenti, hogy a tesztüzemet követően,
várhatóan 2017. áprilisban megnyílik vízilabda szakosztályunk, más szakosztályaink tagjai és
szüleik, gondviselőik számára.
Az uszodahasználat feltételrendszere jelenleg kidolgozás alatt áll, szívesen fogadjuk az
ötleteket, javaslatokat, igényeket. A szakmai munka ebben az esetben is meghatározza az
egyéb uszodahasználatot.

Büfé és öltöző használat
A sporttelepen a pályabérlés mellett, lehetőség van rendezvényeket is tartani. A
rendezvényeken az öltözőhasználat és büfé szolgáltatás előzetes egyeztetés alapján igénybe
vehető.
Az öltözőket használhatják azok a szülők, akik a gyermekük edzése alatt a létesítményen belül
sportolni kívánnak. Akik nem a sportolást választják, a büfében és a fedett lelátón
kényelmesen megvárhatják a gyermeküket.
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Social Media – Csatlakozzon a közösséghez!

(Katt az ikonra! )
Minden, az Egyesület életét érintő témát megosztunk a honlapunkon kívül közösségi média
felületeinken. A leggyorsabb információ áramlás rajtuk keresztül történik. Érdemes csatlakozni,
követni, lájkolni.
Küldjenek nekünk minél több képet, videót a legjobbakat viszontlátják, ígérjük!

Ha lazítana – Pályabérlési lehetőségek
http://www.tve1887.hu/palyaberles

Sportfelszerelések beszállítói

A szponzorok nélkül nem menne – Köszönjük a támogatást!

