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Tisztelt Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság!

Mellékelten beterjesztem a Fehérlófia Sportegyesület szakmai beszámolóját, valamint a
jövőre vonatkozó terveinek bemutatását. Az ülésen az egyesület képviselője meghívottként
jelen lesz, ahol lehetőség nyílik további kérdések megvitatására.
Kérem a Tisztelt Bizottságot a szakmai beszámoló megtárgyalására és határozathozatalra.
Szekszárd, 2020. március 3.

Murvai Árpád
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságának
…./2020. (III.05.) határozata
a Fehérlófia Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás, Sport és Ifjúsági
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati
rendelet 1. számú melléklet oktatás, sport és ifjúsági bizottság alcím 1. pont 6. alpontjában
meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
1. elfogadja a Fehérlófia Sportegyesület szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2020. március 05.
Murvai Árpád Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre vonatkozó tervek
megvalósításához sok sikert kíván;
Határidő:
Felelős:

2020. március 05.
Murvai Árpád Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

3. felhívja az egyesületet, hogy a jövőre vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2020. március 05.
Murvai Árpád Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke
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Beszámoló a Fehérlófia Sportegyesület 2019. évi tevékenységéről.
Általános információk
Egyesületünk a tájékozódási futás és a természetjárás mellett kötelezte el magát.
Tagjai vagyunk a Magyar Tájékozódási Futó Szövetségnek. Közösségünk működése
az emberi erőforrás tekintetében társadalmi munkán alapul. Az elmúlt évben is
megszerveztük a hagyományos rendezvényeinket, a Tolnai Tarisznyások
Környezetismereti Versenyét, valamint a Városi Tájfutó Bajnokságot. Rendszeres
edzéseken fejlesztettük sportolóink erőnléti, illetve tájékozódási képességeit, és
biztosítottuk számukra a tájékozódási futó versenyeken való részvételt.
39. Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Versenye
Társadalmi hasznosságát tekintve ezt a versenyt tartjuk legfontosabb
rendezvényünknek. A nagy múltú településismereti versenyt Bodor Árpád, a Garay
János Gimnázium egykori tanára indította útjára 1981-ben, így az elmúlt évben már
39. alkalommal került megrendezésre. A versenyt minden évben Tolna megye más
településén valósítjuk meg, tavaly Bogyiszló község adott otthont az eseménynek
október 12-én. A rendezvény célja az volt, hogy a verseny résztvevőinek bemutassuk
a település kulturális, épített és természeti érdekességeit, valamint, hogy minél több
ember figyelmét hívjuk fel a falu ezen értékeire. A versenyt nagyjából egy hónapos
előkészítő és szervező munka előzte meg, mely során mi is igyekeztünk minél jobban
megismerni a települést, hogy a lehető legteljesebb képet adhassuk a rendezvény
résztvevőinek. A versenyen 73 csapat vett részt általános iskolás, középiskolás,
családi és felnőtt kategóriában, a vetélkedő összesen 253 fő részvételével zajlott. A
feladatlapon szereplő kérdésekre három választ adtunk meg, ezek közül kellett
kiválasztani a megfelelőt. A helyes válaszok betűjelét egymás mellé írva egy értelmes
mondatot kaptak a csapatok. A verseny során ezt a mondatot kellett megfejteni a
résztvevőknek, ami nem volt könnyű, hiszen nyelvezete az 1700-as évekbe vezetett
vissza. A kérdések megválaszolásához a csapatok felkeresték a település nevezetes
helyeit. Jártak a tájházban, a jelvénymúzeumban, a református és a katolikus
templomban, és megnézték a falu köztéri alkotásait. A csapatoknak a térképen
berajzolt ellenőrző pontokat is érinteni kellett. Az egyik ellenőrzőponton labirintust
építettünk árnyékoló hálóból, és a labirintus járataiba rejtettünk el két bóját, egy másik
ellenőrzőponton evezős feladat volt. A versenyfeladatot a menetkartonra oldották meg
a versenyzők, itt rögzítették a megfejtést, illetve az ellenőrzőpontok érintését. A célba
érkező résztvevőket együttműködésen alapuló játékok (vakvezető pálya, térbeli daru),
különleges triciklik, kerékpárok és egy szerencsefutam várta. A szerencsefutam kis
területen lebonyolított bójakereső játék, ahol nem a tájékozódásnak, hanem a jó
memóriának van fontos szerepe. A rendezvény honlapja a www.totakiv.fw.hu oldal,
ahol az eredmény mellett a versenyen készült fényképeket is elhelyeztünk.
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10. Városi Tájfutó Bajnokság
Szintén fontos rendezvényünknek tartjuk a Városi Tájfutó Bajnokságot, melyet tizedik
alkalommal szerveztünk meg. A Bajnokság keretében nyolc tájékozódási futó versenyt
szerveztünk. A versenyeket önállóan is díjaztuk, valamint a résztvevők a versenyeken
elért helyezésüknek megfelelő pontszámot kaptak, és a Bajnokság végén a nyolc
fordulóban gyűjtött pontok alapján összetett eredményt is hirdettünk. A versenyek
településen belül, parkokról, lakótelepekről készült térképen, illetve tornateremben
kialakított versenypályán zajlottak, így a részvétel nem igényelt képzettséget a
tájékozódás terén, és olyanok számára is sportolási lehetőséget jelentett, akik a
tájékozódási futást nem űzik versenyszerűen. A versenyek időpontja, helyszíne: 1.
forduló Szekszárd, történelmi belváros (március 21.), 2. forduló Bogyiszló (május 2.),
3. forduló Paks, szabadidőpark (június 06.), 4. forduló Szekszárd, Energiapark
játszótér (október 03.), 5. forduló Paks, Kodály Zoltán utcai játszótér (október 22.), 6.
forduló Szekszárd, történelmi belváros (november 19.), 7. forduló Paks, Teller Ede
utcai játszótér (november 19.), 8. forduló Paks Energetikai Szakközépiskola
sportcsarnoka (2020. január 11.).
Diáktájfutás program
A Diáktájfutás program keretében iskoláknak és más szervezeteknek szervezünk
tájékozódási futó programot iskolaudvar területén vagy tornateremben kialakított
versenypályán, illetve ezt kiegészítve együttműködésen alapuló fa játékokkal (népi
játszótér), és különleges lábbal hajtott kettő, három és négykerekű járgányokkal
szerveztünk programot a sportnapokon. Diáktájfutás programok: Bogyiszlói Általános
Iskola (március 3.), Bogyiszlói Általános Iskola (április 12.), Szekszárd, Szent József
Katolikus Általános Iskola (április 29.), Bogyiszlói Általános Iskola (május 08.) Szedres,
Lovas udvarház (05. 19. játékok), Sióagárdi Általános Iskola (június 19.), Szekszárd,
Garay János Általános Iskola (június 25.), Szekszárd, Kábítószer Ellenes Világnap túra
(június 26.), Szekszárd, Babits Mihály Általános Iskola (június 28.), Szekszárd Baka
István Általános Iskola (július 07.), Tolna, Magház (augusztus 30.), Szekszárd,
Sportágválasztó (szeptember 28.), Szekszárd, Országos Haditorna Verseny (október
8.), Székesfehérvár, Országos Haditorna Verseny (október 9.).
Versenyek
Sportolóinkat felkészítettük a versenyeken való szereplésre. Részt vettünk országos
és regionális rangsoroló tájékozódási futó versenyeken: Postás kupa (Pilismarót,
március 30-31.), Baranya-Somogy-Tolna Megyei Diákolimpia (Lengyel, április 06.).),
Kisbakter kupa (Pirtó, május 5.), Országos Diákolimpia (Tatbánya, május 18.),
Baranya-Somogy megyei Rövidtávú Bajnokság (Böszénfa, szeptember 01.), Kikerics
kupa (Pécs, szeptember 07.), Rövidtávú Országos Bajnokság (Kaposvár, szeptember
14.), Kalocsa kupa (Lengyel, szeptember 28-29.), Szilveszter kupa (Paks, december
30.). Az eredményesség tekintetében gyengébb teljesítményt nyújtottunk a korábbi
évekhez képest, erre részben magyarázatot ad az, hogy több, országos szinten is
kiváló eredmény elérésére képes versenyzőnk más egyesületbe igazolt.
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Önkéntes munka
Egyesületünk tevékenységét Babos Márk, Baloghné Pápai Tímea, Balogh Petra,
Balogh Réka, Balogh Róbert, Bánhidy Levente, Bernáth Tamás, Bernáth Zsolt, Cselkó
Teodóra, Csike Tekla, Czéh Mónika, Nagy Balázs, Péri Gergő Gábor, Péri Kata Luca,
Rácz Ildikó és Rácz Ildikó segítette önkéntes munkájával. Az önkéntesek legnagyobb
számban a 39. Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Versenyének szervezéséhez
és megvalósításához járultak hozzá, de többen vették ki a részüket az egyesület más
versenyeinek, Diáktájfutás programjainak lebonyolításában, térképek rajzolásában.
Jövőbeni tervek
Kerek évfordulóhoz érkezik településismereti versenyünk, idén 40. alkalommal kerül
megrendezésre a Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Versenye. Szeretnénk méltó
módon megvalósítani az eseményt, többek között a jelenlegi freewebes honlap helyett
egy új honlap készítését tervezzük. A honlap készítése már régóta dédelgetett álmunk,
de a korábbi években a költsége meghaladta a verseny és az egyesület anyagi
lehetőségeit. Bízunk abban, hogy az idei évben pályázati források bevonásával és
támogatók segítségével elkészülhet a honlap. Szintén fontos eseményünk a Városi
Tájfutó Bajnokság, melyet 11. alkalommal szervezünk meg. Az idei évtől új jelkulcs
kerül alkalmazásra a tájékozódási futó sprint térképeken. A régi térképrajzoló
programunk az újonnan bevezetett szabályokat, jeleket nem tudja kezelni, ezért
szükségszerűvé vált egy új Ocad térképrajzoló szoftver beszerzése. Ezzel
párhuzamosan valamennyi térképünket át kell rajzolni, fel kell újítani a nemzetközi
szabványnak megfelelően.

Szekszárd, 2020-02-06

Bernáth Zsolt
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