Szakmai beszámoló az Újpesti Sport és Természetjáró Egyesület 2012 évi
rendkívüli közgyűlésére
Tisztelt Sporttársak!
Ebben az évben jelentős változások történtek egyesületünkben. Ezek a történések szinte felülírták napi munkáinkról és
eredményeinkről szóló beszámolónkat. Ez év májusában átszervezési, működtetési szemléletváltás miatt az önkormányzat
„elengedte” egyesületünket és arra késztetett bennünket, hogy minden erőfeszítésünket a teljes önállósodásunk
megszervezésére fordítsunk. Egész vízi felkészülésünk alatt arra koncentráltunk, hogy fizető képességünket megőrizve meg
tudjuk teremteni a várható felmondások után edzőink munkabérét úgy, hogy egyéb programjaink se sérüljenek
jelentősebben. Az átmenet alatt kérjük a T. Sporttársak türelmét.
És most vissza a szakmai gondolatokhoz: Egyesületünk 80-100 tagja közül mintegy 8 versenyzőnk tartozik a közvetlen
élutánpótlás kategóriába. Ennek a csapatnak nagyon fontos a felkészülés bizonyos fázisaiban a minőségi munka
feltételeinek biztosítása. A zavartalan vízi munka elvégzéséhez megfelelő vízfelület hazai választékának egyik kiemelt
területe a Ráckevei Duna-ág. Ebben az évben mi is Dömsöd mellett döntöttünk és több tábort szerveztünk Dömsödre, mivel
itt a jó edzéslehetőségek mellett a megfelelő színvonalú szállás is biztosítva volt.Az alapozó időszak hosszúevezései,
valamint a válogatók és a bajnokságok előtti táborok hatékonyságát igazolták az eredmények is, hiszen a jó bajnoki
szereplésnek köszönhetően egyik versenyzőnket, Solti Lászlót a 2013. évi U23 válogatottjába választották, a maraton
válogatón szeptemberben kiválóan teljesítő Aranyosi Gábor a magyar maraton válogatott tagjaként részt vett és 16. helyet
szerzett a római maraton világbajnokságon a nagy és kemény mezőnyben. Az ő személyében 2013-ban maraton válogatott
kerettagunk van.
A fenti kiemelkedő eredmények mellett a csapat többi tagja is kiválóan teljesített, a bajnokságokon értékes döntős
helyezéseket, bajnoki pontokat szerezve járultak hozzá egyesületünk sikereihez.
Első beállító tábor az Ifi-U23 Bajnokság, a Felnőtt Magyar Bajnokság, valamint a maraton VB. válogató előtt.
A tábor időpontja és helyszíne: 2012.07.13-18. Dömsöd
A táborban résztvevők névsora:
Versenyzők:
1.
2.
3.
4.
5.

Aranyosi Gábor
Solti László
Radics Ádám
Tihanyi Dalma
Giczy Zsófia
Második beállító tábor az Ifi-U23 Bajnokság, a Felnőtt Magyar Bajnokság, valamint a maraton VB. válogató
előtt
A tábor időpontja és helyszíne: 2012.07.27-08.01. Dömsöd

A táborban résztvevők névsora:
Versenyzők:
1.
2.
3.
4.

Aranyosi Gábor
Solti László
Tihanyi Dalma
Giczy Zsófia

A két, hasonló céllal tartott beállító tábor az U23 Bajnokság, a Felnőtt Magyar Bajnokság, valamint a maraton válogatóra
való felkészülés utolsó állomása volt. Ezek az edzőtáborok kiválóan szolgálták a nagy versenyek előtti ’kihegyezést’, a
bajnokságok és a válogató verseny eredményei igazolták is a táborok hatékonyságát. (A két, időben közeli időpontban
tartott tábor helyett eredetileg egy hasonló időpontban tartott hosszabb tábort terveztünk, azonban az edzőtáborok
foglaltsága miatt kényszerültünk erre a kompromisszumos megoldásra.)

Eredmények:
U23 Bajnokság Szolnok 2012.08.04-05.:
K-1 1000m Solti László VI.
K-1 500m Solti László II.
K-1 5000m Aranyosi Gábor VI.
Radics Ádám XIV.
K-2 1000m Tihanyi Dalma-Giczy Zsófia VI.
K-2 500m Tihanyi Dalma-Giczy Zsófia VII.
Felnőtt Bajnokság Szeged 2012.08.17-19.:
K-1 5000m Solti László II; Aranyosi Gábor IX.
K-2 500-1000m Tihanyi Dalma-Giczy Zsófia VIII.
K-1 5000m GIczy Zsófia VIII.
Maraton Válogató Győr 2012.09.01-02.:
K-1 U23 30km Aranyosi Gábor II.
K-2 30km Solti László-Petrovics Máté III.
(A hivatalos jegyzőkönyvek és eredmények megtalálhatóak a Magyar Kajak-Kenu Szövetség lapján, a WWW.MKKSZ.hu
/jegyzőkönyveknél)

2012. november 11.
Készítette: Giczy Csaba

Legjobb eredményeket elérő versenyzőink

