Határozati javaslat

Tárgy: A Szekszárdi Atlétikai Klub SE működése és terveinek bemutatása

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a
Szekszárdi Atlétikai Klub SE szakmai beszámolóját elfogadja.
2. A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre vonatkozó
tervek megvalósításához sok sikert kíván.
3. A Bizottság felkéri a Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesületet, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve rendezvényeik
szervezéséhez.

Határidő:

2015. március 23.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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SZEKSZÁRDI ATLÉTIKAI KLUB SPORTEGYESÜLET
2014.ÉVI BESZÁMOLÓ
A 2013-as év elnök- és elnökségváltása után 2014-ben Scherer Tamás elnökletével (
elnökségi tagok: Móra Zoltán és Ignácz Attila) meglepően kiemelkedő évet zárt egyesületünk.
A legmeglepőbb az volt, hogy az előző éra pénzügyi bizonytalanságai után rögtön januártól
stabil alapokra sikerült helyezni a klub „dolgait”, mindig mindent ki tudtunk fizetni és a
pályázati pénzek is időben megérkeztek. Ennek köszönhetően több versenyen vehettünk részt.
Míg 2013-ban kizárólag a bajnokságokon indultunk – és nem is mindegyiken - , idén
lehetőségünk nyílt a szabadtéri szezonban is felkészülési versenyekre elutaznunk.
2014-ben az újonc, serdülő, ifjúsági és junior országos bajnokságok mindegyikén
elindultunk, csupán a fedett pályás és szabadtéri magyar bajnokságot és a hosszú távú
bajnokságokat ( 10 000 m, félmaraton, maraton, utcai) hagytuk ki. Junior korosztályban két
versenyzőnk versenyzett (ill. a váltó OB-n még ketten felversenyeztek), az ifjúsági
korosztályban nyolc atlétánk lépett pályára a bajnokságokon. Serdülő korosztályban 9 fővel
képviseltettük magunkat, az újoncoknál 6 gyermek volt rendszeres részt vevője a
bajnokságoknak. Ez összesen 25 atléta – 8 lány és 17 fiú. Hat olyan tagunk is volt, akik
ezekben a korosztályokban az idei évben nem jutottak el a bajnokságokra, de megyei és
regionális versenyeken képviselték egyesületünk színeit. Rajtuk kívül még 55 fő fiatalabb
gyermek tagja egyesületünknek. Vagyis egyesületünkben 80 gyermek foglalkozik atlétikával
rendszeresen.
Az U11 és U13-as korosztály 2014-ben a Sport XXI. program mind a hét versenyén részt vett.
Egyesületünk a Sportélmény Alapítvánnyal együttműködve az idei évben a következő
rendezvényeket szervezte:








III. Wallacher Ákos emlékverseny ( március, Szekszárd, Garay iskola)
VIII. Domaine Gróf Zichy Utcai Futó Verseny (április, Szekszárd, Garay tér)
Atlétika napközi (július, Szekszárdi Atlétikai Centrum)
III. Szekszárdi Atlétikai Fesztivál (augusztus, Szekszárdi Atlétikai Centrum)
Sport XXI. program Dél-Dunántúli Régió pályaverseny III. fordulója (október, Szekszárdi
Atlétikai Centrum)
Sport XXI. program Dél-Dunántúli Régió mezei futó verseny II. fordulója (november ,
Sötétvölgy)
VII. Twickel Szőlőbirtok Mezei Futó Verseny Sorozat, Mezei Futó Magyar Liga II. fordulója
(november, Sötétvölgy)

INFRASTRUKTÚRA:
2015 nyarán négy éve lesz, hogy elkészült a szekszárdi atlétika pálya. A pályához akkor nem
készült sem öltözőépület, sem mellékhelyiség, még egy vízcsap sem. Ez a helyzet azóta sem
változott, sőt két éve egy nagy munkagödör is tátong a pálya „bejáratánál”. Legegyszerűbb
úgy kifejezni, hogy nincs otthonunk, pedig a gyerekek hovatartozása és összetartozása miatt is
fontos lenne. Komolyabb versenyek megrendezésénél is nagyon hiányoznak a létesítmények.
Télen az edzéseket a serdülő és újonc korosztály számára a Dienes Valéria Általános Iskola
tornatermében tudjuk megtartani. A középiskolások heti két alkalommal az I. Béla gimnázium
elhanyagolt konditermében készülnek. Mindkét csoport hetente egyszer átjár Bonyhádra, az
atlétikai centrumba. November elejétől március végéig a busz költségeket egyesületünk fizeti
a csütörtöki, pénteki „járatokra”.
A 2013-as MASZ pályázatnak köszönhetően négy versenyzőnknek tudtunk egységes
felszerelést vásárolni. Szekszárdi egyesület még a rendszerváltás előtt szerepelt egységes
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felszerelésben. A 2014-es támogatásból további versenyzőinket szeretnénk felruházni. Azt a
10 versenyzőt, aki eredményesen szerepelt és még nincs felszerelése. A felszerelés motivációs
tényezőnek is kiváló.
EREDMÉNYEINK:
Minden idők kimagaslóan legeredményesebb szezonját zártuk. Az országos bajnokságokról
három kivétellel ( Junior Fedett Összetett, Mezei OB, Ifi OB) éremmel, érmekkel tértünk
haza. (Az Ifi Ob-n a 110 gát döntőjében Ludwig Robi bukott.) Összesen 25 (!) érmet
szereztek atlétáink, ebből 4-et az Országos Diákolimpiai Döntőkben iskolájuk dicsőségére.
Aranyérmesek (6):







Máté Fanni - Téli Dobó Serdülő OB , gerelyhajítás
Ludwig Róbert – Országos DOL, V. kcs. 110 m gátfutás
Erdélyi Zoltán - Országos DOL, VI. kcs. hármasugrás
Fiú újonc 4x100 m váltó – Berenkei Gábor, Rittberger András, Fekete Gergő, Porkoláb Ákos
Fekete Gergő – Újonc Összetett OB, négypróba „A”
Fiú újonc négypróba csapat – Fekete Gergő, Rittberger András, Berenkei Gábor, Porkoláb
Ákos, Németh Mátyás

Ezüstérmesek (9):










Ludwig Róbert – Fedett Pályás Ifjúsági OB, 60 m gát
Erdélyi Zoltán – Fedett Pályás Junior OB, magasugrás
Erdélyi Zoltán – Fedett Pályás Junior OB, hármasugrás
Erdélyi Zoltán – Országos DOL, VI. kcs. távolugrás
Fekete Gergő – Országos DOL, III. kcs. magasugrás
Erdélyi Zoltán – Junior OB, hármasugrás
Máté Fanni – Serdülő OB, gerelyhajítás
Rittberger András - Újonc OB, 80 m gát
Németh Mátyás – Újonc OB, magasugrás

Bronzérmesek (10):











Németh Mátyás – Fedett Pályás Újonc OB, magasugrás
Erdélyi Zoltán – Fedett Pályás Junior OB, távolugrás
Németh Mátyás – Fedett Pályás Újonc Összetett OB, négypróba
Ifjúsági fiú 110 gát csapat – Ludwig Róbert, Rittberger Dániel, Horváth Patrik, Ignácz Dániel
Ifjúsági fiú magasugró csapat – Ludwig Róbert, Ignácz Dániel, Mihályi Dániel, Rittberger
Dániel
Erdélyi Zoltán – Junior OB, távolugrás
Pusztai Petra – Serdülő OB, gerelyhajítás
Fekete Gergő – Újonc OB, magasugrás
Rittberger András - Újonc Összetett OB, négypróba „A”
Erdélyi Zoltán – Junior Összetett OB, tízpróba

13 atlétánk nyakába akasztottak érmet, ami egy széles bázist mutat és ugyanilyen színes a
versenyszámok palettája is, az atlétika nyolc különböző versenyszámában, egyéniben és
csapatban is eredményesek voltunk. Egy kis szakosztálytól ez nagyon remek évnek számít.
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Két atlétánk meghívást kapott a korosztályos válogatottba is: Máté Fanni a szlovéniai
Mariborban gerelyhajítás versenyszámban képviselte a magyar színeket az U16-os
válogatottban. Erdélyi Zoltán szintén Szlovéniában, Slovenj Gradecben kapott lehetőséget a
szövetségi kapitánytól, hármasugrásban az U20-as válogatottban.
Ami a helyezéseket illeti tizenegyszer csúsztunk le a dobogóról, vagyis lettünk negyedikek,
szereztünk három darab ötödik helyezést, hat darab hatodik helyezést, kettő darab hetedik
helyezést és egyszer voltunk nyolcadikak. Ez összesen 48 db I-VIII. helyezés.
Különösen büszkék vagyunk Erdélyi Zoltán távol- és hármasugró eredményére: Tolna
megyében – az éves ranglistákat böngészve – egészen 1989-ig kell visszalapoznunk, hogy
találjunk 7 méter feletti eredményt távolugrásban. 25 év után ez szeptember 19-én
Székesfehérváron sikerült, Zolika a tízpróba közben 714 cm-re repült. Hármasugrásban pedig
az országos diákolimpiai döntőben 15,16-ra szállt az utolsó sorozatban. Mindkét
eredményével az országos junior ranglista élén zárt 2014-ben.
Van még egy ranglista vezetőnk: Németh Mátyás, aki az újonc magasugró ranglista első
helyén zárta az évet 165 centivel. Az év végi korosztályos ranglisták tekintetében 10
alkalommal szerepel versenyzőnk a képzeletbeli dobogón és 26 alkalommal fértünk be az első
tízbe.
A III. Szekszárdi Atlétikai Fesztiválon a német és román testvérvárosunkból fogadtunk
atlétákat. A Bietigheim-Bissingeniek 6 versenyzővel és egy edzővel érkeztek, míg a lugosiak
3 versenyzővel és egy trénerrel jöttek. A verseny utáni napon közös programon vettek részt a
három ország versenyzői. Az SC Lugoj atlétái még ősszel viszonozták a szíves látást:
Berenkei Gábor és Soós Ádám versenyezhettek mezei futó versenyen Romániában.
2015-ös TERVEINK:
Első sorban új edzőket és szülőket szeretnénk bevonni a munkába. 2014-ben már két lelkes
szülő kitett magáért – Dékány Gabriella és Ignácz Attila. Vannak közös ötleteink, melyeket
szeretnénk megvalósítani és meglepetést okozni atléta és sport berkekben.
Két új edző bekapcsolódása is aktualizálódni látszik. Klézl Zsuzsanna már tavasz óta tart
kalapácsvető foglalkozásokat, reményeink szerint kis dobó csoport szerveződhet köré. Móra
Patrícia a katolikus iskolában indított el egy kis csoportot alsós diákoknak. Reméljük, hogy a
csoport megerősödik és az atlétika pályán is egyre gyakrabban találkozunk majd velük.
2015-be tervezzük a németországi testvérvárosba látogatást. Július végén az ifjúsági és junior
korú atlétákkal szeretnénk részt venni a Besigheim-i versenyen. Majd augusztus végén
szeretnénk ismét nemzetközi versenyt szervezni Szekszárdon.
Áprilisban ismét lesz Kölyök Atlétika verseny – immár két évfolyamnak. Előtte januárban
minden iskolában szeretnénk bemutatót tartani a szülőknek.
Ami az eredményeket illeti 2015-ben az idei érmeseink szinte kivétel nélkül korosztályt
váltanak. A 2001-eseink, 99-eseink, 97-eseink és egy szem 95-ösünk erősebb mezőnyökkel
fog szembe nézni. Páros éveseink száma alacsonyabb is és egyelőre elmaradnak
teljesítményben a többiektől. Ezért 2015-ben szerényebb eredmény listával kalkulálunk,
szeretnénk, ha atlétáink önmagukhoz viszonyítva előre lépnének.
2014-12-31

Scherer Tamás
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