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Egyszerű többség

Tisztelt Humán Bizottság!
A Bizottság a 2016. évi munkatervébe napirendjére tűzte a városi sportegyesületek
tevékenységére vonatkozó beszámolókat. A mellékletben olvasható a Szekszárdi Kajak-Kenu
Sportegyesület 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. október 21.

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

16elot98

Határozati javaslat
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a
Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület 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 Kajak-Kenu Sportegyesületet, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.

Határidő:

2016. október 24.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

16elot98

SZEKSZÁRDI KAJAK-KENU SPORTEGYESÜLET
2016. évi munkájára vonatkozó tájékoztatója

Készítette: Jámbor Attila
Szekszárd, 2016. augusztus 26.
A Szekszárdi Kajak-Kenu SE. 2016-ban is folytatta aktív tevékenységét mint
sportszakmailag, mint egyéb területen történő fejlődését.
A versenyszezonnak ugyan még nincs vége, sőt az év legnagyobb verseny még
már vár ránk, de összességében elmondható, hogy az idén is sikerült tovább
fejlődnünk.
14 db korosztályos versenyen vettünk részt, 10 hét edzőtáboron vagyunk túl.
Korosztálytól függően heti 6-9 edzést végeznek a sportolóink, akik rendkívül
sok energiát fektetnek a kajakozásba. Jelenleg 65-70 fő között mozog a
létszámunk, melynek növeléséhez edzői létszámot kellene növelnünk. Ezt
jelenleg testnevelő bevonásával tudjuk megoldani, teljes állást nem tudunk
biztosítani egy szakképzett kajak-kenu edzőnek. Azonban utóbbi lenne az
ideális.
16elot98

A versenyeken számos dobogós helyezést értünk el. Első nagy versenyünk a
maraton magyar bajnokság volt, melyen a kiváló eredményeken felül három
sportolónk kvalifikálta magát a maraton Európa Bajnokságra. A versenyt
Spanyolrszágban rendezték meg, ahol Nagy Viktória egyéniben és párjával
Korsós Zsófiával is Európa Bajnokok lett, míg Balogh Zsófia egyéniben lett
ezüst érmes.
Az idei évben rendkívül jól sikerült a felkészülésünk a síkvízi magyar
bajnokságra, így szinte minden korosztályban döntőzni tudtunk. A kvalifikációs
rendszer alapján Nagy Viktória, Ádám Alexa és Bartos Zsófia kijutott az
Olimpiai Reménységek Versenyére, melyet idén hazánk rendez Szegeden
2016. szeptember 23-25. között.
A múlt heti maraton válogatón elért eredmények alapján Nagy Viktória és
Korsós Zsófia képviselheti hazánkat ,a 2016. szeptember 16.-18 között
megrendezésre kerülő marton Világbajnokságon, a németországi
Brandenburgban.
Az említett neveken felül számos korosztályos sportolónk van akikben nagy
tehetséget és elkötelezettséget látunk, így igyekszünk számukra is megteremteni
a lehetőséget a sikeres sportkarrierre.
Mivel rendkívül fontos, hogy megfelelő utánpótlással rendelkezzünk, így a
jelenlegi struktúránkat átalakítva egy kezdő csoportot kívánunk indítani az ősz
folyamán 20-25 fővel. Ennek segítségével az az alsóbb korosztályokban
megfelelő létszámú sportolóval fogunk rendelkezni, mivel felsőbb korosztályban
lassan tovább tanulnak a gyerekek.
A sportszakmai fejlődésen felül igyekszünk az infrastrukturális körülményeken
javítani. Így a tavaly vásárolt, Fadd-Domboriban található edzőközpontunk
felújítása kezdődhet meg szeptemberben a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
jóvoltából. A kiemelt sportágaknak nyújtott támogatás keretében lehetőségünk
lesz az ingatlanon kicserélni a nyílászárókat, valamint leszigetelnünk a felső
emeletet.
A Megyei és a Városi Önkormányzattal konzorciumban pedig együttműködünk
a Sió turisztikájának kialakításában. Ezen projekt sikeressége estén a turisztikai
attrakción felül a helyi fiatalok sportolási lehetőségei is nagymértékben
javulnának.
Szeretném megköszönni Szekszárd Megyei Jogú Város Humán Osztályának a
támogatását és együttműködését!
Üdvözlettel,
Jámbor Attila
Igazgató
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