Sportújságíró-kongresszus, 2017, Győr
Május 15., hétfő
09.00: Találkozás az Ötvenhatosok terénél, a Műcsarnok mögötti autóbuszparkolóban
09.15: Indulás Győrbe
11.00: Regisztráció és a szobák elfoglalása a Famulus Hotelben (Budai u. 4.)
– akik gépkocsival érkeznek, a szálló mögött ingyenesen parkolhatnak
12.15: Indulás autóbusszal a Városházára (Városház tér 1.)
12.30: Győr város állófogadása (ebéd) az aulában
13.00: Köszöntő (Pálfalvi Gábor, az MSÚSZ nyugat-magyarországi alelnöke),
Borkai Zsolt polgármester megnyitja a kongresszust
13.30: A nyári budapesti vizes vb-ről – Csurka Gergely, a FINA médiabizottságának a tagja
13.45: Ahogy egy FIFA-licences menedzser látja a magyar labdarúgás ázsióját – Vörösbaranyi József
14.00: Budapest a tatami fővárosa lesz
– az augusztusi vb-ről Tóth László, a Magyar Judo Szövetség elnöke és Tóth Erzsébet sajtófőnök
14.15: Győr és az EYOF
– Domanyik Eszter, a megyei jogú város önkormányzatának osztályvezetője
14.30: A székesfehérvári Gyulai István Memorialról – Gyulai Márton, a Magyar Atlétikai Szövetség főtitkára
14.45: Az M4 Sport – az Év Sportolója Gáláról
– Szabó László, a rendezvény kreatív producere
15.00: Évi rendes közgyűlés (ha május 12-én nem volt határozatképes)
napirend előtt: szerződés alírása a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületével
és a Kárpátaljai Magyar Újságírók Szervezetével
Új tagjainknak az MSÚSZ-igazolvány átadása
16.15: Az MSÚSZ éves díjainak, kitüntetéseinek átadása
17.15: Indulás autóbusszal – az EYOF helyszíneinek megtekintése
19.00: Indulás autóbusszal Gyirmótra
19.30: Az Alcufer Aréna megtekintése, az egyesület történetének rövid ismertetése
– a klub- és stadiontulajdonos Horváth fivérek és Horváth Cs. Attila klubmenedzser
19.45: Vacsora az Aranyhal étteremben, a jövő évi kongresszus helyszínének a bejelentése
22.00: Indulás az egyik autóbusszal vissza a hotelbe, illetve a másikkal Budapestre
22.30: „Hagyományos csapatépítő tréning a szálló bárjában
Május 16., kedd
06.30–08.30: Reggeli
08.45: Indulás az ETO Parkba
09.15–11.15: Hoffer-kupa kispályás labdarúgótorna
(akik futballoznak, azoknak a csomagjaikat is vinniük kell és ki kell jelentkezniük a szállodából)
09.00–11.00: Bowlingverseny a szállodában
(11 óráig el kell hagyni a szobákat)
11. 15: Indulás saját gépkocsikkal az ETO Parkba
12.00: A sportversenyek díjkiosztójával egybekötött ebéd az ETO Park szállodájának éttermében
– előtte dr. Drucskó Zoltán, az ETO ügyvezető elnöke a futsal- és labdarúgócsapatot üzelmeltető klub
helyzetéről és terveiről
13.30: Látogatás az Audi Arénában, a világhírű Győri Audi ETO női kézilabdacsapat otthonában
14.30: A Győriek az olimpiákon című sporttörténeti kiállítás megtekintése.
15.30: Hazautazás egyénileg (az elnökség tagjai még ellátogatnak a Kisalföld megyei napilap szerkesztőségébe)

