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Sipos Gergő részére
Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Humán Bizottság
Tisztelt Bizottság,
Kedves Sipos Gergő!
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd tavalyi, 2018/2019. évi szezonra vonatkozó szakmai beszámolója:
Egyesületünk idén is folytatta a két esztendeje elindított „Ovikosár” nevű programját, melynek
keretében szinte az összes helyi óvodában, tíz edző bevonásával igyekszünk a közép- és
nagycsoportos óvodásokkal megismertetni a sportág alapjait. A program nagy népszerűségnek
örvend mind a gyermekek, mind a pedagógusok között, hiszen hiánypótló kezdeményezésről van szó,
melynek keretein belül sok gyerek számára biztosítjuk az első, sporttal kapcsolatos impulzusokat.
Idén már végzős diákokat is bevontunk a programba, hogy felügyelőként, megfigyelőként
hospitáljanak a foglalkozásokon.
Alsó tagozatos általános iskolás sportolóink a Dienes Valéria Általános Iskolában, a PTEIGY Gyakorlóiskolában, a Babits Mihály Általános Iskolában, a Baka István Általános
Iskolában, a Zombai Általános Iskolában és a Szent József Katolikus Általános Iskolában
lévő csoportjainkban edzenek. Fontosnak tekintjük, hogy a gyerekek az edzések mellett rendszeres
játéklehetőséget is kapjanak, ezért a tavalyi hat után idén már 8 csapattal neveztünk be a Tolna
megyei utánpótlás bajnokságba, az immáron nagy hagyományokkal rendelkező Gemenci Nyuszi
Kupába.
Jankovics Mária edzőnő keze alatt a 11 és 12 év alattiak országos versenyében is jó
eredményekkel zártak klubunk legfiatalabbjai. Az U11 Kenguru korosztályban nagyot teljesített a KSC
Szekszárd; a tisztán lánycsapatok között a délnyugati régió legjobbjaként fejezte be a bajnokságot.
Az utánpótlás szezon legfőbb eseménye Szekszárdon az immár 25. alkalommal került
megrendezésre a Drazen Petrovic Emléktorna, mellyel Harsányi Mária edző és az egész klub a
fiatalon elhunyt horvát klasszis emléke előtt tiszteleg. A torna szerves része a mindig oly népszerű
dobóverseny, illetve Drazen emléktárgyainak bemutatója is. Idén fiúk-lányok vegyesen, jó hangulatú
mérkőzéseket vívtak 4 korosztályban.
Baki Sándor lett az U14 Serdülő csapat edzője, aki első vezetőedzőként eltöltött szezonja
végén a 7. helyre vezette a 13-14 éves lányokból álló Szekszárdot – nem kissé rácáfolva az előzetes
elvárásoknak. A budapesti döntőbe jutás és az ottani szereplés számos jővőbeli sikert alapozhat meg.
Harsányi Mária az elmúlt szezonban két korosztályt is az országos döntőbe vezetett, tovább
gyarapítva egyesületünk utánpótlás-neveléssel szerzett hírnevét. Az U18 Junior csapat a pécsi döntő
legfiatalabb átlagéletkorú csapataként sem okozott csalódást, hiszen az ötödik helyen zártak. A 16 év
alattiaknál a Kadett csapat viszont sporttörténelmet írt, mikor a május nyolcas döntőn veretlenül lett
első helyezett. A rengeteg Akadémia és nagyvárosi csapat között kiütközött a szekszárdi lányok
akaratereje, és a belefektetett munka mennyisége, minősége – várhatóan a következő években is
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fényes sikerek állnak a lányok előtt, és újabb fiatal sztárok kinevelésében reménykedhet a KSC
Szekszárd szakvezetése és edzői, csakúgy, mint a szurkolók.
A KSC vezetése úgy döntött, hogy egy regionális sorozatban is elindítja a lányokat, ami remek
döntésnek bizonyult: A dél-dunántúli régiós Horváth Judit Nyugati Liga versenysorozatban
aranyéremnek örülhetett a kizárólag 15-18 éves hölgyekből álló alakulat, akik 16 mérkőzésen
mindössze egyetlen, egypontos vereséget szenvedtek a többi, felnőttekkel felálló csapatok ellen.
A nyári felkészülés pedig 2018-ban is rögtön augusztus első hetében kezdődött, majd a hó
végén a többnapos felkészülési tornákkal, Zalakaroson illetve Nyíregyházán tetőzött, melyből
utóbbin szinte hibátlan volt a KSC mérlege; a három korosztályban zajló viadalból serdülőink ezüsttel,
kadett és junior csapatunk pedig arannyal a nyakában térhetett haza.
Az Atomerőmű KSC Szekszárd felnőtt csapata kissé felemás szezont tudhat maga mögött:
míg a tavalyi évben Magyar Kupa győzelemnek és bajnoki ezüstnek örülhettünk, a Kupa második
hely és a magyar bajnokságban az 5. hely megszerzése a vezetőség és a szurkolói elvárások alatti
eredmény. Vigaszt nyújthatott a csapat nemzetközi szereplése, hiszen a legjobb nyolc közé jutottunk
az EuroCup Women sorozatban, sőt, egyetlen egy pontocskán múlt a klasszisokkal tűzdelt, későbbi
spanyol bajnok Girona kiejtése is a négy közé jutásért.
Az új szezonban a cél továbbra is a magasra tett léc megugrása, a szekszárdi női kosárlabda
népszerűségének megőrzése, valamint az ismételt nemzetközi szereplésben rejlő lehetőségek
kiaknázása – mindeközben továbbra is folytatjuk az helyi fiatalok között a sportág népszerűsítését,
valamint országszerte híres és elismert utánpótlás-műhelyeink révén a kosárlabda új magyar
sztárjainak felkutatását és felkészítését a sikeres jövőre.
Sportbaráti üdvözlettel:
Szabó Noémi, sport- és szakmai igazgató
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