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Tisztelt Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság!

Mellékelten beterjesztem az Alisca Taekwondo Klub 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 szakmai beszámoló megtárgyalására és határozathozatalra.

Szekszárd, 2020. július 13.

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. (VII.17.) határozata
az Alisca Taekwondo Klub 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. jóváhagyja az Alisca Taekwondo Klub 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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1. melléklet

Szakmai Beszámoló
Alisca Taekwondo Klub
2019-es év
A tavalyi év sikeres, de egyben nehéz is volt egyesületünk számára. Taglétszámunk stabilan 60
fő fölött van, az országos szövetségben közgyűlésében 2 szavazattal rendelkezünk. Ez a klubok
kevesebb, mint felének van meg. Egy vezetőedzőnk mellett egy oktatónk, több versenybírónk,
és egy leendő edzőnk van (jelenleg képzésre jár).
A korábbi években igen kevés versenyzőnk volt, néhány gyerekkel jártunk versenyekre. Mivel
ezek nagy része külföldön van, egyesületünk, az elnyert támogatásoknak köszönhetően
igyekszik támogatni a családokat, hogy számukra anyagilag kisebb teher legyen az ezeken való
indulás. Tavaly sikerült több gyereket motiválni, és 10 fölötti létszámmal indulunk az Országos
Diákbajnokságon, ahol igen szép eredményeket értünk el: 4 aranyérmet és egy ezüstérmet
hoztunk el. Mint minden évben, tavaly is felléptünk a szekszárdi Majálison, illetve a VAN
Fesztiválon megmozgattuk a fogyatékkal élő lelkes sportolókat. Nyáron néhány táborban
történő vendégeskedés (edzéseket tartottunk különböző sporttáborokban) megrendeztük a
második edzőtáborunkat Szálkán és Bonyhádon is, valamint csatlakoztunk a Fürdők Éjszakája
programhoz a Szekszárdi Fürdőben, egy taekwondo bemutatóval. Nyár legvégén
bemutatóztunk a szekszárdi Polgárőr Találkozón, majd a Szüreti Fesztiválon is. Szeptember
minden hétvégéjén ingyenes önvédelmi kurzust tartottunk a lakosság számára, egy pályázati
forrásnak köszönhetően.
A bemutatók sora után következtek az újabb versenyek, néhány külföldi, majd az év végén az
Országos Bajnokság, ahol 6 indulónkkal összesen 3 aranyérmet, 2 ezüst- és egy bronzérmet
szereztünk, és ezzel az országos lista 6. helyén zártunk. Ez klub szinten az eddigi legnagyobb
eredményünk.
A tavalyi évet beárnyékolta, hogy egyre nehezebb helyzetben vagyunk az egyesület
telephelyét adó iskolában. Egy személyi vita és félreértés következtében jelen tanévet úgy
kezdtük, hogy majdnem terem nélkül maradtunk, mintegy 50-60 sportolóval. Rendkívül
kellemetlen volta szituáció, melyet végül csak úgy sikerült megoldani, hogy elfogadtuk a
tankerület szerződésmódosítását, és másfélszeres díjat fizetünk a bérelt tornateremért. Ezt
teljes egészében természetesen nem lehet a tagokra hárítani, így a kismértékű tagdíj emelés
mellett az edzésidőkből kellett lecsípnünk, holott éppen ennek a növelésére lenne szükség.
Tudjuk, hogy ez rossz megoldás, és régi vágyunk, hogy egy saját vagy tartósan bérelt termünk
legyen, azonban erre Szekszárdon nem igen látunk esélyt, tekintettel arra, hogy egy legalább
200 nm2-es teremre, heti minimum 7-8 órában lenne szükségünk.
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2020-as év
Az idei év legfontosabb eseménye egyesületünk számára, a Szekszárdi HACs
közreműködésével elnyert TOP-7.1.1-es pályázatunk kapcsán, február 1-én megvalósuló I.
Szekszárdi Harcművészeti és Küzdősport Expo. Az erről szóló tájékoztató anyagot külön
mellékelem. E rendezvény megszervezésébe nem csak saját embereinket (sportolók és
szüleik) vonjuk be, hanem más, a megyében tevékenykedő klubokat is, és reményeink szerint
a velük való együttműködés hosszú távú lesz, és növeli a küzdősportok népszerűségét és erejét
a megyében és Szekszárdon.
Az expo utáni következő nagy feladatunk várhatóan az országos diákolimpia megrendezése
lesz, melyet felajánlottunk a Magyar Taekwondo Szövetség vezetőségének (ezzel első ízben
rendeznénk taekwondo versenyt). Mindenközben több külföldi versenyen is tervezünk részt
venni, nem elhanyagolva a rendezvények mellett a versenyzőket sem. Nyáron ismét két
edzőtábor és számos fellépés vár ránk. Reméljük, hogy valamilyen módon a közeljövőben
sikerül találni egy megfelelő helyet az egyesületünk számára, és egy saját, mindig elérhető
teremben tudunk készülni (akár heti több alkalommal is) a versenyzőinkkel és bemutató
csapatunkkal.
Szekszárd, 2020. január 20.

Rácz Petra
elnök
Alisca Taekwondo Klub
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2.melléklet
Harcművészeti és küzdősport expo Szekszárdon

Február 1-én, a szekszárdi sportcsarnokban nagyszabású harcművészeti és küzdősport expot
rendez az Alisca Taekwondo Klub. A rendezvényen, mely a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-201900496 számú pályázat keretében valósul meg, összesen 9 stílus mutatkozik be /boksz, kick
boksz, karate, taekwondo, kung fu, shinkendo, muay thai, grappling, katonai közelharc/,
edzések, bemutatók és mérkőzések formájában. A sportcsarnokba a belépés díjtalan, a
küzdőtéren megrendezett programokon való részvétel úgy szintén.

A kisebb termekben különböző korosztályoknak, kezdőknek, illetve haladóknak meghirdetett
edzések várják a sportolni vágyókat, melyeken előzetes regisztrációt követően lehet részt venni.
A rendezvényen kiegészítő szolgáltatások is igénybe vehetők majd, így jelen lesz gyógytornász,
dietetikus, masszőr, gyermekjátszó, és ki lehet próbálni az air softot is.

Az expon részt vesz, és edzést tart a nagyközönség számára Erdei Zsolt, amatőr világbajnok,
többszörös Európa bajnok, olimpiai bronzérmes és volt profi világbajnok bokszoló.

Az esemény fővédnöke: Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke.

Részletek

a

www.aliscatkd.hu/expo

oldalon

és

a

klub

facebook

oldalán,

https://www.facebook.com/AliscaTaekwondoKlub/, az események menüpont alatt.
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