Sportszakmai beszámoló az USTE 2011-évi közgyűlésére.
Tisztelt Közgyűlés, Kedves Sporttársak!
Az idei év sem volt „unalmas” egyesületünkben. Megszokott programjaink, amelyek mintegy megtörték a mindennapok
monotóniáját:
o edzőtábor, Zalaháshágy, 2010. december
o nemzetközi verseny, Franciaország, 2011. január
o sítábor, Szlovákia, 2011. február
o tavaszi tábor, Dömsöd, 2011. március
o nyári táborok, Békésszentandrás, Dömsöd, Velence
o nemzetközi verseny, Belgium, 2011. szeptember
Részt vettünk minden, a különböző korosztályoknak szervezett versenyen és bajnokságon, beleértve az összes számunkra
elérhető vidéki versenyeket is. Kiemelkedő nemzetközi sikert ért el Solti László, aki párjával a honvédos Csontos Csabával
kivívta a jogot a brandenburgi gyorsasági ifi VB-n való indulásra az egyik legrangosabb és legnehezebb kategóriában, a K-2
1000méteren, értékes bronzéremmel gazdagítva éremgyűjteményét. Solti László a gyorsasági és maraton kajakozásban elért
idei eredményeivel ebben az évben is egyesületünk legeredményesebb versenyzője lett. Bajnokságokon és a
világbajnokságon aratott sikereit tetőzve párosban kivívták az indulás jogát az október végén Szingapurban rendezésre kerülő
maraton VB-n (reméljük a hasonló folytatást.)
Masters, egyetemista és szabadidős tagjaink ebben a versenyszezonban is szép eredményeket értek el a különböző
kategóriákban. Lassan, de biztosan éledezik az egyesület sárkányhajós programja, de a nagyobb hírverést, a hatásosabb
reklámot még nekünk is tanulni kell.
A legmagasabb kategóriás versenyzői csoport összességében elfogadhatóan versenyezve zárta a szezont, a legfontosabb
célt, az egyéni legjobb teljesítmények túlszárnyalását tekintve örömteli a kép, de a fejlődés versenyeken való kamatoztatása
nem mindig sikerült. Az okokat és megoldásokat is egyénileg kell feltárni és megtalálni.
Az egyesület alaputánpótlását képező legfiatalabb versenyzőink csapata a különböző szinteken és módszerekkel
folytatott toborzó munka eredményeként elmozdult a holtpontról. Sikerült néhány ügyes, lelkes kajakos palántát, fiú és
kislány kategóriában versenyzésre beiskolázni. Ez a csapatrész az idősebbekkel együtt több szép eredményt, bajnoki pontot
szerzett, sőt bajnokságot is nyertek. Itt azonban még különös erőfeszítések szükségesek annak érdekében, hogy az egyesület
versenyzői csapata életkorának folyamatossága helyreálljon. Ezért már a legalacsonyabb kategóriában is megfogalmaztuk
minimum elvárásainkat elsősorban a rendszeresség és az alapszintű versenyzés tekintetében. Ugyanakkor tovább kell
folytatni, még hatékonyabbá téve a toborzást a legfiatalabbak körében.
Kezdőoktatásunk sok éve igen magas színvonalú, a kidolgozott módszerünkről más egyesületbeli kollégáink is elismerően
nyilatkoztak, több klubban alkalmazzák is szisztémánkat.
Kiemelt fontosságú edzői-nevelői feladatunk az is, hogy minden életkorú-és sportképességű fiatalunk személyiségének
alakításában is hatásosan rész vegyünk.
Úgy tűnik, hogy a tulajdonos /General Electric/ és az Újpesti Önkormányzat mint üzemeltető a jövőben is biztosítja
egyesületünk legfontosabb létesítményének, a csónakháznak üzemeltetését, mivel ez a ház adja az otthonát közel száz
tagunk mellett a gyár természetjáróinak és más vízi sportokat szerető egyesületeknek, magánszemélyeknek. Meg kell
jegyezni, hogy az elmúlt időszak inflációs tendenciái egyesületünket is súlyosan érintették és úgy hajtottuk végre
programjainkat, hogy jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak (kísérő motorosok, eszközszállítás),a terembérletek, táborok
költségei stb. Tartalékjaink eddig sem voltak, így annak érdekében, hogy működésünket hasonló (esetleg kismértékben jobb)
színvonalon biztosítani tudjuk, módosítani szükséges tagjaink sportolásának költségeit úgy, hogy az egyúttal jobban
motiváljon a versenyzésre is.
Minden nehézségeink ellenére szeretnénk kifejezni egyesületünk megbecsülését azon sporttársaink iránt, akik a távolabbi
múltban és napjainkban eredményeikkel, példamutatásukkal hozzájárultak közösségünk sikeres működéséhez.
Sporteszközeinket ebben az évben is sikerült gyarapítani. Egy használt, de kifogástalan állapotban lévő sárkányhajót
vásároltunk az MKKSZ-től azzal a nem titkolt szándékkal, hogy minél több szabadidős és amatőr szinten versenyezni kívánó
tagunk legyen, akik sportolásukkal egyesületünket anyagilag is támogatják. 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.
2011. október 3.
Giczy Csaba
szakosztályvezető

