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Tisztelt Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság!

Mellékelten beterjesztem a FÁKLYA Sportegyesület Szekszárd szakmai beszámolóját, valamint a jövőre
vonatkozó terveinek bemutatását. Az ülésen az egyesület képviselője meghívottként jelen lesz, ahol
lehetőség nyílik további kérdések megvitatására.

Kérem a Tisztelt Bizottságot szakmai beszámoló megtárgyalására és határozathozatalra.

Szekszárd, 2020. július 13.

Murvai Árpád
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

20oksi30

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságának
…./2020. (VII.17.) határozata
a FÁKLYA Sportegyesület Szekszárd működéséről és terveinek bemutatásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsága a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú
melléklet oktatás, sport és ifjúsági bizottság alcím 1. pont 6 alpontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva

1. jóváhagyja a FÁKLYA Sportegyesület Szekszárd szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:
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2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre vonatkozó tervek
megvalósításához sok sikert kíván;
Határidő:
Felelős:
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3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre vonatkozóan is keressen pályázati
lehetőségeket működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:
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FÁKLYA SE SZEKSZÁRD
7100 Szekszárd, Honvéd u. 25. Hungary
Telefon: +36-30/5605021 , +36-20/4878911; E-mail:
Adószám: 18866654-1-17 ; Számlaszám•. 71900065-10012538

Fáklya SE Szekszárd szakmai beszámolója 2019. évről.
Egyesületünk sportolói a 2019. évben 18 hazai és 1 nemzetközi versenyen- Szekszárd
testvérvárosában, Lugoson- és egy, többfordulós bajnokságban vettek részt. A
versenyeken 10 alkalommal nem mozgáskorlátozottaknak rendezett versenyen
szerepeltünk, több-kevesebb sikerrel.
Egyesületünk az idén hat versenyt rendezett Szekszárdon, ebből három, házi
bajnokság, ahol az egyesület tagjai egymás között döntötték el az elsőség és a
vándorkupa átmeneti tulajdonosát.
A másik három alkalommal integrált asztalitenisz versenyt, ahol a fogyatékkal élők,
egészséges sporttársakkal vették fel a küzdelmet. Ebből a nyári versenyünk
kiemelkedik, mert a Városi Sportcsarnok nagy küzdőterén, 12 asztalon 71 fő
nevezésével zajlott a verseny.
A Városi Asztalitenisz Bajnokságban két csapatot tudtunk indítani, ezek pedig a I I
induló csapatból a 4. és a 7. helyen végeztek.
Mindegyik versenyen átlagosan 4-5 sportoló vett részt.
A versenyek során az alábbi sportágakban versenyeztünk: Asztalitenisz.
Versenyzőink az említett sportágból összesen 13 aranyérmet, 1 1 ezüstérmet és 6
bronzérmet nyertek,
A Szekszárdi Városi Asztalitenisz bajnokságot negyedik éve egyesületünk vezetői
végzik a Városi Sportcsarnokot segítve ezzel. Ennek a sokfordulós közel 80 fő
sportolását elősegítő bajnokság változatlanul nagy népszerűségnek örvend!

2020.03.06.
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Fáklya SE Szekszárd tervei a 2020. év további részében!
Egyesületünk tervei a 2020. évben?
Jelen pillanatban tervezzük az idén hatodik alkalommal megrendezésre
kerülő „Sió Trans Kupát”.
Szokás szerint a Városi Sportcsarnok küzdőterén, 12 asztalon kerülne
megrendezésre.
Szeretnénk ezen kívül megszervezni szokás szerint három alkalommal a
házi versenyünket és a három meghívásos integrált asztalitenisz versenyt,
amit már sok éve rendez egyesületünk és nagy a versengés a sportolók
között, hogy részt vehessenek rajta.
Igyekszünk megteremteni a lehetőségét, hogy Szekszárd testvérvárosában
Lugoson, részt tudjunk venni az ottani mozgássérülteket versenyeztető,
támogató egyesület, nagy hagyománnyal rendelkező versenyén, valamint a
hazánkban megrendezésre kerülő versenyeken minél nagyobb számban
részt venni.
Szeretnénk a Városi Asztalitenisz Bajnokságban továbbra is legalább egy
csapatot indítani.
A Szekszárdi Városi Asztalitenisz bajnokságot már a tavalyi, 2019-20.
évben is egyesületünk egyik vezetője Sebestyén András vezette. Ezt a
sokfordulós közel 80 fő sportolását elősegítő bajnokság szervezését,
lebonyolítását a jövőben is terveink között áll tovább szervezni.
Tisztelettel:
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