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Pénteken délután a Megyeházán tartotta beszámoló közgyűlését a Zalaszám 
Zalaegerszegi Atlétikai Club. 
 

A 320 klubtagot számláló egyesület 64 küldöttjét Kámán Vilmos elnök 
köszöntötte. 
Az írásban előre kiküldött beszámolót, majd a felügyelő bizottság elnökének - 

Barta Andrásnak - a beszámolóját a kérdések, vélemények, kiegészítések és 
válaszok után a küldöttek egyhangúan elfogadták.  

 
Kámán Vilmos elnök külön kiemelte, hogy a ZAC 26 éves fennállása alatt ez 
az év volt az,  amikor semmiféle anyagi, pálya, személyi, eredményességi 

problémával nem kellett megküzdenie az elnökségnek.  
 

 A klubnak 15 válogatott atlétája volt idén, akik közül Veiland Violetta felnőtt 
Európa Kupa 9. helyezése, valamint az Ifi EB-n 6. Nagy Pálma és 7.helyezett 
Dienes Mátyás teljesítménye emelkedett ki. 

 
A 103 magyar bajnoki helyezésből 15 arany,17 ezüst és 14 bronzérem került 
Zalaegerszegre. A 13 Zalaegerszegen megrendezett versenyeken 4270 atléta 

állt rajthoz.  
Elismerés jár az edzői karnak. Jól teljesített Bella Attila újdonsült 

szakosztályvezetőként.  
 
Dr.Szász Péter társelnök és a névadó főszponzor Zalaszám Kft. igazgatója 

kiemelte a klub megtartó képességét.  
A ZAC már arra is képes a támogatók segítségével, hogy a külföldi és fővárosi 

egyetemeken tanuló atléták továbbra is a Zalaszám ZAC színeiben 
versenyezzenek. Három szakemberünk országos díjazása is azt jelenti, hogy 
a magyar atlétika fontos fellegvára lett Zalaegerszeg.  

 
A MASZ részéről Lengyák György utánpótlás nevelésért felelős igazgató 
elismeréssel szólt arról, hogy a Kölyök Atlétikai és Sport XXI. programban a 

ZAC élen jár valamint a válogatott viadalokon is kivették részüket a magyar 
sikerekből.  

 
Balaicz Zoltán polgármester a város közössége nevében megköszönte az 
atlétikai club munkáját és biztosította arról, hogy a város támogatására a 

jövőben is számíthat.  
 
A beszámoló jelentések elfogadása után az országos bajnokságokon helyezett 

sportolók és edzőik teljesítményét Bella Attila szakosztályvezető értékelte, a 
klub támogatói pedig ajándékokkal kedveskedtek a fiataloknak.  

 
Zárásképp a 60. születésnapját ünneplő ZAC alapító és vezetőedző Kámán 
Ferenc vehette át a klub első aranygyűrűjét. (Zalaszám ZAC) 


