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Egyszerű többség

Tisztelt Humán Bizottság!

A Bizottság a 2018. évi munkatervébe napirendjére tűzte a városi sportegyesületek
tevékenységére vonatkozó beszámolókat. A mellékletben olvasható a Kosárlabda Sport Club
Szekszárd 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, 2018. október 19.

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
…./2018. (X.24.) határozata
az Kosárlabda Sport Club Szekszárd működéséről és terveinek bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú
melléklet 2. pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva

1. jóváhagyja a Kosárlabda Sport Club 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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Tisztelt Bizottság!
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd tavalyi, 2017/2018 évadra vonatkozó
szakmai beszámolója:
Egyesületünk idén is folytatta az előző évben elindított „Ovikosár” nevű
programját, melynek keretében szinte az összes helyi óvodában, tíz edző
bevonásával igyekszünk
a
közép- és nagycsoportos óvodásokkal
megismertetni a sportág alapjait. Alsótagozatos általános iskolás sportolóink a
Dienes Valéria Általános Iskolában, a PTE-IGY Gyakorlóiskolában, a Babits
Mihály 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 hat csapattal beneveztünk a Tolna megyei utánpótlás
bajnokságba, az immáron nagy hagyományokkal rendelkező Gemenci Nyuszi
Kupába, valamint Jankovics Mária edzőnő keze alatt a 11 év alattiak országos
versenyében is jó eredményekkel zártak klubunk legfiatalabbjai. Az U12
Gyermek korosztályban Baki Eszter edző irányítása alatt szintén nagyot
teljesített a KSC Szekszárd; a tisztán lánycsapatok között az ország második
legjobbjaként fejezte be a bajnokságot,
Az utánpótlás szezon legfőbb eseménye Szekszárdon az immár 24. alkalommal
került megrendezésre a Drazen Petrovic Emléktorna, mellyel Harsányi Mária
edző és az egész KSC Szekszárd a fiatalon elhunyt horvát klasszis emléke előtt
tiszteleg. Harsányi Mária az elmúlt szezonban három korosztályt is az
országos döntőbe vezetett, tovább gyarapítva egyesületünk utánpótlásneveléssel szerzett hírnevét. Az U14 Serdülő korosztály az alapszakasz és
keresztjáték során sokszor önmagát (és mások elvárásait is) felülmúlva jutott
be a május 10-13 között rendezett győri nyolcas döntőbe, ahol végül
hetedikként végeztek. De nem ez volt a szekszárdi utánpótlás legnagyobb
sikere, hiszen az U16-os lányaink is remek szezont zárva szintén bejutottak a
Nemzeti Leány Kadett Bajnokság döntőjébe, melynek ezúttal a budapesti
Gabányi László Sportcsarnoka adott otthont. A harmadik helyért folyó
küzdelemben, drámai befejezés után sajnos 3 ponttal alulmaradtak mieink –
viszont így is látható, hogy a következő években is fényes sikerekben
reménykedhetnek a KSC Szekszárd fiataljai, szakvezetése és edzői.
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A KSC vezetése úgy döntött, hogy két másik sorozatban is elindítja a lányokat,
ami remek döntésnek bizonyult: a saját szervezésű Négy Város Bajnoksága
keretein belül a szekszárdiak az országos bajnokságból hasonló okok miatt
hiányzó Szeged, Baja illetve PVSK-Pécs csapatait mind felülmúlták, s így övéké
lett a végső diadal. Ugyanígy aranyéremnek örülhetett a javarészt 15-16 éves
hölgyekből álló alakulat a Baranya megyei szervezésű Horváth Judit Nyugati
Liga versenysorozatban.
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 a tavalyi évben Magyar Kupa
győzelemnek és bajnoki ezüstnek örülhetett, az egész éves siker a csapat
nemzetközi szereplésében is megmutatkozott, hiszen újoncként a legjobb
nyolc közé jutottunk az EuroCup Women sorozatban. Az új szezonban a cél
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 utánpótlásműhelyeink révén a kosárlabda új magyar sztárjainak felkutatását és
felkészítését a sikeres jövőre.
Sportbaráti üdvözlettel:
Szabó Noémi, sport- és szakmai igazgató
Kosárlabda Sport Club Szekszárd
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
+36 20 393 6541
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