Sportszakmai beszámoló az USTE 2010-évi közgyűlésére.
Tisztelt Közgyűlés, Kedves Sporttársak!
Az idei év sem volt „unalmas” egyesületünkben. Megszokott programjaink, amelyek mintegy megtörték a mindennapok
monotóniáját:
o
o
o
o
o
o

edzőtábor, Törökmező, 2009. december
nemzetközi verseny, Franciaország, 2010. január
sítábor, Szlovákia, 2010. február
tavaszi tábor, Békésszentandrás, 2010. március
nyári táborok, Békésszentandrás, Velence
nemzetközi verseny, Belgium, 2010. szeptember

Részt vettünk minden, a különböző korosztályoknak szervezett versenyen és bajnokságon, beleértve a sárkányhajó
világbajnokságra való válogatást és a VB-t is.
Az első kiemelkedő nemzetközi sikert Solti László érte el a szegedi sárkányhajó VB ifjúsági kategóriájában, értékes ezüstéremmel
gazdagítva éremgyűjteményét. A mesterek kategóriájában Zakariás Mária és Tóth Mária ötszörös ill. hatszoros világbajnok lett a
különböző távokon és versenyszámokban.
Solti László a gyorsasági kajakozásban elért idei eredményeivel egyesületünk legeredményesebb versenyzője lett. Bajnokságokon
aratott sikereit tetőzve párosban negyedikek lettek a szlovákiai Pöstyénben rendezett Európai Olimpiai Reménységek Versenyén a
kajak kettesek ezer méteres távján, a koronát pedig nem túl hosszú pályafutására Spanyolországban tette fel világbajnokságot
nyerve az ifjúsági kajakosok egyéni versenyén. (Reméljük a hasonló folytatást.)
Az elmúlt szezon legjelentősebb személyi változása és sportszakmai eseménye volt az, hogy sok év után ismét két főfoglalkozású
edzője van egyesületünknek.
Kálocz Bernadett (Demi) január óta az Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház munkatársa. Egyéb házbeli feladatok mellett fő
tevékenységként a legfiatalabbak edzője. Legfontosabb feladata az egyesület alaputánpótlásának biztosítása, sportágunk
megszerettetése a legfiatalabbakkal, a kajakozás mozgásanyagának oktatása, a különböző sportági edzésformák
megismertetése. Mivel klubunk kiváló lehetőségeket kínál Észak-pest vízi sportok iránt érdeklődő fiataljainak, munkájának
fontos része a kapcsolatok kialakítása és tartása az egyesületünk vonzáskörzetében lévő iskolákkal.
Úgy tűnik, hogy a tulajdonos /General Electric/ és az Újpesti Önkormányzat mint üzemeltető a jövőben is biztosítja egyesületünk
legfontosabb létesítményének, a csónakháznak az üzemeltetését, mivel ez a ház adja az otthonát közel száz tagunk mellett a gyár
természetjáróinak és más vízi sportokat szerető egyesületeknek, magánszemélyeknek.
Sporteszközeinket ebben az évben is sikerült gyarapítani. Egy minden igényt kielégítő maraton kajak kettes versenyhajót
vásároltunk, az MKKSZ pályázati támogatását is igénybe véve. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a továbbiakban mind a
versenyzők, mind a szabadidős tagjaink eszközigényét ki tudjuk elégíteni. Ebben továbbra is számítunk társadalmi munkásaink
segítségére.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik egész évben segítették a szakosztály zavartalan munkáját.
2010. október 3.
Giczy Csaba
szakosztályvezető

