Határozati javaslat

Tárgy: A Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2012. évi mőködése és 2013. évi
terveinek bemutatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a
Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 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 Gyermek Kosárlabda 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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Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd
Szakmai beszámoló 2012/2013
Mandulás Zoltán Egyesületi Elnök
A 2012/2013-as versenyidőszakban egyesületünk négy csapatot versenyeztetett. Az Országos
Gyermek és Kenguru Kupában is indítottunk csapatokat.
1. U12 ORSZÁGOS Gyermek Kupa - csapatnév: GYKSE Szekszárd
Az U12 Országos Gyermek Kupában 17 játékosunk lépett pályára és 16 mérkőzést
végigjátszottak tanítványaink. Csapatunk tíz győzelem mellett hat vereséget szenved. Az
alsóházban 1. helyen fejeztük be a bajnokságot.
Az U12-es csapat felkészítését én Mandulás Zoltán irányítottam.

Nagy sikernek tartom, hogy komoly első osztályú NB1-es csapatok utánpótlásaival vettük fel
a versenyt. Minden ellenfelünk dolgát megnehezítettük.
2. U11 Országos Kenguru Kupa – csapatnév: Szekszárdi Dínók
A Kenguru kupában 2003-as bázisra épülő csapatot indítottunk. 19 játékos lépett ebben a
szezonban pályára. A csapat magja így egy évvel fiatalabb a korosztály felső korhatáránál.
Jelenleg csapatunk mérlege 7 győzelem és 7 vereség. Egy jó felkészítő év ez a fiúknak, a
szerzett tapasztalatokat a következő szezonban értékesíthetik. A bajnokságban az utolsó
két mérkőzést 2013.05.12-én rendezik. Ugyanez a csapat a KSC Szekszárd által rendezett
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Gemenc Nyuszi Kupán is pályára lép. Eddigi 11 mérkőzéséből 5 győzelmet és 6 vereséget
szerzett. A fiúk a szezon végéig 32 mérkőzéssel (tapasztalattal) lesznek gazdagabbak.
Csapatunk képességei alapján képes lehet a jövő szezonban akár a 16 csapatos országos
döntőig eljutni. A csapat felkészítését Búsné Mikus Franciska végzi.
3. Előkészítő csoportok. Csapatnév: Szekszárdi Dínócskák és GYKSE Törpördögök
Két előkészítő csoportot versenyeztetünk a Gemenc Nyuszi Kupában. A Dienes Valéria
Általános Iskola és a Garay János Általános Iskola tanulóira épülnek csapataink. Mindkét
csapat 16 mérkőzést játszik a szezonban. A csapatok magja első és második osztályos
fiúkra épül. A Szekszárdi Dinócskák színeiben 15-en a GYKSE Törpördögök 16-an léptek
pályára a fiatalok=> Összesen 31 kisiskolás vett részt egy jó színvonalú bajnokságban.
4. Bajai Mini Manó Kosárkupa:
5 csapatot neveztünk a rangos bajai Mini Manó Kupába. A több mint 90 csapat vett részt
a rendezvényen. Négyfős csapatok versenyeztek egymás ellen 3 korosztályban. A 2005-ös
fiúk versenyében 2 csapatot neveztünk. 9 csapatból a 3.(Szekszárdi Törpördögök) és a 4.
(Szekszárdi Szélvészek) helyet szerezték meg tanítványaink. A 2004-es korosztályban egy
csapatot indítottunk, amely 5.(Szekszárdi Ördögök) helyen végzett 11 csapatból. Mindezt
úgy értük el, hogy betegség miatt a Gemenc Nyuszi Kupában a legjobban teljesítő 2004es és 2005-ös születésű két játékosunk otthon maradt. A 2003-as korosztályban 2
csapatot neveztünk. 27 csapatból a 3.(Szekszárdi Farkasok) és a 8.(Babits Ászok) helyet
szerezték meg a fiúk. A komoly NB1-es csapatok utánpótlását felvonultató tornán remek
eredményeket értünk el.
5. Csapatunk még nem fejezte végleg a 2012/13-as szezont. Gyermek Csapatunk részt vesz
júniusban a VI. Mohács Kupán, ahol további 3 mérkőzést játszik. Kenguru csapatainknak
pedig mindkét bajnokságban az utolsó forduló hátravan.
6. A következő évben Gyermek csapatunk játékosai az FKSE Szekszárd és az Atomerőmű SE
Paks csapataiban folytathatják pályafutásukat.
2 csapatot tervezünk indítani az Országos Kenguru Kupában, ahol „A” csapatunknak a
legjobb 16-ba kerülés lesz a célja, „B” csapatunknak a tapasztalatszerzés lesz az
elsődleges feladata. Az „A” csapatban 2003-as születésű fiúk szerepelnek majd, „B”
csapatunkban 2004-es 2005-ös és 2006-os születésű fiatalok lépnek majd pályára.
Mindkét csapatot benevezzük a KSC Szekszárd által rendezett Nyuszi Kupában is.
Tervezzük továbbá ovis csoport indítását a játék megszerettetése céljából, és
amennyiben lehetőségeink engedik, egy további iskolával szeretnénk bővíteni
bázisunkat. Szakember csapatunkat is bővült. Jelenlegi edzőink Sinkó Károly, Búsné Mikus
Franciska és jómagam Mandulás Zoltán. Sinkó Károly a tervek szerint a kosárlabda edzői
iskolát fogja elkezdeni a következő évben.
7.

A 2012/13-as évben eddig mindent teljesítettünk utánpótlás szinten, amit a GYKSE
egyesület kitűzött az évad elején. Nagy szükség volt ehhez Szekszárd város támogatása
mellett az Atomerőmű SE Paks, az FKSE Szekszárd egyesületek segítségére. Nagyon
bízunk benne, hogy továbbra is megmaradnak partnereink, mert eredményeink igazolják,
13elot36

hogy jó úton járunk, és csapataink nagyszerű eredményekkel öregbítették városunk
hírnevét. A jövő bíztató számunkra, nagyszerű eredményeket hozhat, ha továbbra is
folytathatjuk a munkát, és bővíthetjük bázisainkat, ezzel növelve utánpótláskorú
játékosaink számát.

13elot36

