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Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportért Felelős Államtitkárság
Dr. Simicskó István
Államtitkár úr
részére

szám: 19/2014/K

Tárgy : Duna Kupa sikeres rendezése
Tisztelt Államtitkár úr!
Hivatalosan tájékoztatom önt , hogy 2014-07-06.-án a Duna Kupa baseball nemzetközi torna sikeresen
megrendezésre került a Budapest Reds Baseball Klub pályáján (Bp. 1183 Thököly út 4.) ami egyben
szövetségünk hivatalos pályája is.
Szövetségünk a nemzetközi etikettnek megfelelően nemzeti himnuszokkal, zászlófelvonással, nyitó és
eredményhirdetési egyben záró ceremóniával celebrálta a Duna Kupa Baseball tornát.
Az osztrák és szlovák válogatottak játékosaikkal, technikai személyzetükkel és vezetőikkel összesen
60fővel képviseltették magukat. A nemzetközi csapatok mind az osztrák mind a szlovák válogatott az
eredeti versenykiírásnak megfelelően játszották le mérkőzéseiket. A mérkőzéseket az európai
szövetségünk által akkreditált bírói testület nemzetközi színvonalon vezette le.
Örömmel tájékoztatom önt, hogy válogatottunk közel tíz év után kiegyensúlyozott teljesítménnyel
elnyerte a Duna Kupát. Ezzel a győzelemmel ismételten bekerültünk a nemzetközi mezőnybe.
A csapatok ellátásáról a híres hazai vendégszeretet hagyományait követve, gondoskodtunk mind a
finom ételekről, mind a szállásról, mind a csapatokat kiszolgáló létesítmények kihasználásáról és azok
biztosításáról.
Szövetségünk a sporttörvény és a rendezvények biztosításáról szóló jogszabályi követelményeknek is
eleget tett, melynek értelmében (többek között) egészségügyi ellátó személyzetet (Rescue Team) is a
helyszínen tartott. Egy magyar játékost a helyszínen kisebb sérüléssel el is kellett látniuk.
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A 2014-07-05.-én tartott hivatalos baseball pálya megnyitót a 18. kerület polgármestere
Ughy Attila nyitotta meg. A Duna Kupa kezdő dobásait Szaniszló Sándor Fővárosi képviselő
és Dr. Lévai István alpolgármesterek végezték el.
Mindkét rendezvényen több százan fordultak meg mint pl. játékosok, sportolók, hozzátartozók,
meghívottak, érdeklődök, technikai személyzet stb.
Az eseményről az ATV híradója mellett a helyi médiai is beszámolt. A Nemzeti Sport újság pedig egy
nagyobb cikket közölt az eseményről.
A külföldi csapatok kapitányaitól és szövetségeik főtitkáraitól kapott visszajelzések alapján
mondhatom, hogy rendezvényünkkel új alapokra helyeztük sportágunk színvonalát és tekintélyét.
Mind a csapatok magas színvonalú kiszolgálása, ellátása tekintetében és persze nem utolsó sorban
válogatottunk győzelme is döntően hozzájárul csapatunk tekintélyéhez.
Ez úton ragadnám meg az alkalmat, hogy kérnék lehetőséget öntől vagy államtitkárságának vezetőitől ,
képviselőitől egy személyes prezentációra melyben képekkel, videókkal bemutatnám a Duna Kupán
történteket, mert erről a sikerről mindenkinek tudnia kell.
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