Határozati javaslat

Tárgy: A Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület 2012. évi mőködése és 2013. évi
terveinek bemutatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a
Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület 2012. évrıl szóló szakmai beszámolóját
elfogadja.
2. A Bizottság megköszöni az egyesület 2012. évi munkáját és a 2013. évi tervek
megvalósításához sok sikert kíván.
3. A Bizottság felkéri a Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesületet, hogy a 2013. évre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve rendezvényeik
szervezéséhez.
Határidı:
Felelıs:

2013. május 13.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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Eredményeink 2012-ben:
Az országos bajnokságokon a következő eredményeket értük el:
Pap Endre – Kismaraton OB serdülő 13 éves – I. hely
Németh Zoltán – magasugrás (200 cm) U23 OB – III.hely Felnőtt OB – VI hely
Zoli Csehországban az Öt nemzet viadalán tagja volt a magyar up válogatottnak
Ludwig Róbert – 100 m gát Serdülő OB – III. hely
Távolugrás Diákolimpia Országos Döntő – III. hely
Nyolcpróba Serdülő Összetett OB – III. hely
Erdélyi Zoltán – magasugrás (200 cm) – megyei ifjúsági csúcs
Lány hétpróba csapat( Adorján, Nemecskó, Marcsa) – Serdülő Összetett OB – II. hely
Lány gerelyhajító csapat( Adorján, Marcsa, Nemecskó, Pusztai, Máté) – II. hely
Pusztai Petra – gerelyhajítás Serdülő OB – III. hely
Petráhn Barbara – 400 m Felnőtt OB – II. hely

Összesen:
Bajnoki arany – 1 db
Bajnoki ezüst – 3 db
Bajnoki bronz – 5 db
U23as válogatott – 1 fő

Két dolgot mindenképpen szeretnénk kiemelni: 1. Egy év alatt két olyan magasugrónk is volt, aki
átjutott a 200 cm-es magasságon. Ráadásul két különböző korosztályban ( ifi és utánpótlás). Ez
országos szinten is egyedülálló a szakosztályok között.
2. Lány eredményeinket nagyon meg kell becsülnünk. Városunkban lányok körében nagy elszívó
erővel jelentkezik a kosárlabda, kézilabda és egyéb tánccsoportok. Ezért a két érem, amit ráadásul
csapatszinten értünk el, külön értéket képviselnek.

A német testvérváros, Bietigheim-Bissingen atlétáival tovább erősítettük a kapcsolatunkat.
Vendégeink voltak augusztus végén az I. Szekszárdi Atlétikai Fesztiválon.
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Egyesületünkben 75 fő atléta sportol rendszeresen három csoportban. A középiskolások csoportja, 13
fő, napi rendszerességgel készül, a felső tagozatos csoportunk, 22 fő, heti háromszor edz, míg az
általános iskolai alsós csoportunkban ( többnyire Dienes iskolások) 40 fő ismerkedik az atlétikával.
Az I. Béla Gimnázium sportosztályában is vannak atlétáink, egy héten háromszor ( hétfő, kedd és
csütörtök reggel) Scherer Tamás tart nekik foglalkozást.
Június hónapban a Sportélmény Alapítvánnyal együttműködve nagy sikerrel szerveztünk atlétika
napközit, ahol egy héten keresztül 63 gyermek próbálhatta ki az atlétika minden ágát.
2013-as terveink :
Ebben az évben változás történt az egyesület vezetésében. Bosnyák Péter elnököt Scherer Tamás
váltotta. A váltás, sajnos, nem volt zökkenő mentes, szinte előröl kezdhetünk mindent. Alapvető
céljaink között szerepel, hogy ott legyünk minden országos bajnokságon és szeretnénk minden
alkalommal legalább egy éremmel hazatérni. Emellett szeretnénk a 75 fős létszámot megtartani,
lehetőség esetén bővíteni, de ehhez új edzőkre lesz szükségünk. Az edzők foglalkoztatásához pedig
meg kell találnunk a megfelelő anyagi forrásokat.
A mindennapos testnevelés 2012-es ill. a Kölyök Atlétika 2013 szeptemberi tantervbe kerülése
hozzájárulhat ezen terveink megvalósításához, amennyiben a város és város környék iskoláival
megfelelő kapcsolatokat tudunk kialakítani.
2013-ban is lesz atlétika napközi és tervezzük a II. Szekszárdi Atlétikai Fesztivált is.
Az év második felére szeretnénk beindítani a más sportágak számára már bevált „Gyere atlétizálni”
programot. Olyan fiatalok számára adva időpontot, szakmai felügyeletet, akik kezdőként egy már
haladó csoportban nehezebben tudnának beilleszkedni.

Nagyon szeretnénk lépéseket tenni az atlétika pálya környezetének otthonosabbá tételének
irányába, akár a szülőket is bevonva. Természetesen Szekszárd Megyei Jogú Várossal együttműködve.
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