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ELŐTERJESZTŐ:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

ELŐADÓ:

Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Szakmai beszámoló az Alisca Taekwondo Klub működéséről és terveinek bemutatásáról

Tisztelt Humán Bizottság!

A Bizottság a 2016. évi munkatervébe napirendjére tűzte a városi sportegyesületek
tevékenységére vonatkozó beszámolókat. A mellékletben olvasható az Alisca Taekwondo Klub
szakmai beszámolója, valamint a jövőre vonatkozó terveinek bemutatása. Az ülésen az
egyesület képviselője meghívottként jelen lesz, ahol lehetőség nyílik további kérdések
megvitatására.
Kérem a Tisztelt Bizottságot szakmai beszámoló megtárgyalására és határozathozatalra.
Szekszárd, 2016. április 1.

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
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Határozati javaslat

Tárgy: Szakmai beszámoló az Alisca Taekwondo Klub működéséről és terveinek
bemutatásáról

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága az
Alisca Taekwondo Klub 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 az Alisca Taekwondo Klub egyesületet, hogy a jövőre vonatkozóan
is keressen pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve rendezvényeik
szervezéséhez.

Határidő:
Felelős:

2016. április 4.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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Az Alisca Taekwondo Klub 2015. éve és a 2016. évi tervei
A klubunk 2012. második felében alakult, így az első években a gyarapodás és a sportág
megismertetése volt a cél a városban. Kisebb önkormányzati pályázatoknak köszönhetően
jelentős eszközállományt (speciális sportfelszerelések) halmoztunk fel. Mostanra pedig elértük
a nagyjából 20-25 fős biztos létszámot, és megismertek minket Szekszárdon, köszönhetően a
sok rendezvénynek, amelyeken részt vettünk. Azonban, véleményem szerint, a küzdősportok
még mindig nem tudják felvenni a versenyt – jelentősebb folyamatos támogatás (pl. TAO) és
ismertség hiányában – más, elsősorban csapatsportágakkal, így a további bővülésünk nagyobb
reklámkampány és további saját rendezvények megtartása nélkül kérdéses. Még 2014-ben a
városközpont rehabilitációs pályázat kapcsán öt saját rendezésű sporteseményt tartottunk,
melyeket mind ingyenesen látogathattak az érdeklődők. Tavaly, nagyobb pályázati forrás
hiányában ezt nem tudtuk megtenni, azonban felkéréseknek eleget téve több városi, illetve
megyei sportrendezvényen is részt vettünk, többségében saját költségünkre, és több száz diákot
mozgattunk meg. Említést érdemel a Tolna Megyei Diáksport Szövetség által szervezett két
sportnap (Szálka, Tolna), valamint a testnevelésórán kívüli sportágak bemutatkozása (városi
sportcsarnok), az Országos Diáksport Szövetség által megrendezett „A sport legyen a tied”
rendezvény, valamint a szüreti fesztiválon tartott látványos bemutatónk. A 2014-es év
versenyek tekintetében sikeresebb volt, mint 2015. Bár tavaly is több országos második
helyezést értünk el. Azonban a jövőben, a magasabb korcsoportokban több és jobb eredmények
elérésének feltétele a heti edzésszám növelése, aminek anyagi vonzatát (terembérleti díj)
azonban a sportolók családjai általában nem tudnak vállalni. Ennek ellenére mindent
megteszünk, hogy aki tudja vállalni a versenyzést, azt akár meghosszabbított edzésidőben és
szabadtéri edzéssel kiegészítve megfelelően felkészítsük a megmérettetésre. Minden évben két
övvizsgát tartunk, amely a harcművészetekben hasonlóan komoly megmérettetés, mint egy
verseny. Ezeket sportolóink eddig minden alkalommal sikeresen, sőt, igen komoly dicsérettel
teljesítették. Így az övek színe egyre változatosabb a klubban.
Az idei év elején sikeresen megszereztem az országos vizsgáztatói licenszet, így az évente
megtartandó két övvizsgát saját körben tudjuk lebonyolítani. 2016-ban terveink között szerepel
napközis tábor szervezése (a 2014-ben megrendezetthez hasonlóan), egy (vagy több) összharcművészeti és küzdősport szeminárium, melyet jelentős támogatás hiányában eddig nem
tudtunk megrendezni (bár 2014-ben tartottunk egy kisebb rendezvényt, de ott egy kisebb
teremben csak 2 sportág jelent meg), valamint szintén pályázati támogatástól függően hazai
vagy nemzetközi verseny megrendezése. E célok elérése érdekében beadtunk 2 országos
pályázatot is, melyek (1-2 hónapja) elbírálás alatt vannak. Amennyiben valamely nagy
rendezvényt sikerülne megtartani, úgy szeretnénk ezekből hagyományt teremteni, és minden
évben (az előző évi remélt bevételből és/vagy pályázati támogatásból finanszírozva)
megrendezni. Véleményünk szerint, például egy országos vagy nemzetközi taekwondo verseny
a város hírnevét is öregbítené, illetve némi anyagi hasznot is hozna Szekszárdra, ezért
reményeink szerint a város önkormányzata is tud majd némi (nem pénzbeli) támogatást nyújtani
egy sikeres rendezvény lebonyolítása érdekében.
A további sikeres, Szekszárd MJV Önkormányzatával történő együttműködés reményében
tisztelettel,
Rácz Petra, elnök
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