Sportszakmai beszámoló az USTE 2013-évi közgyűlésére.
Tisztelt Közgyűlés, Kedves Sporttársak!
Az idei év sem volt „unalmas” egyesületünkben. Megszokott programjaink, amelyek mintegy megtörték a mindennapok
monotóniáját:
o edzőtábor, Szalafő, 2011. november
o nemzetközi verseny, Franciaország, 2012. január
o sítábor, Szlovákia, 2012. február
o tavaszi tábor, Dömsöd, 2012. március
o nyári táborok, Békésszentandrás, Dömsöd, Velence
o nemzetközi verseny, Belgium, 2012. szeptember
o őszi biciklis tábor, Szilvásvárad 2012. november
Részt vettünk minden, a különböző korosztályoknak szervezett versenyen és bajnokságon, beleértve az összes számunkra
elérhető vidéki versenyeket is. Ebben az évben sem maradt klubunk világbajnoki szereplő nélkül. Aranyosi Gábor a
szeptemberi maraton VB. válogatón egyesben kivívta az indulás jogát a római maraton VB.-n az U23. kategóriában. A
világbajnokságon kemény küzdelemben a közép mezőnyben végzett, XVI. helyezésével csupán egy hellyel hátrébb, mint a
másik magyar egység. Solti László a gyorsasági és maraton kajakozásban elért idei eredményeivel ezt az évet is egyesületünk
legeredményesebb versenyzőjeként zárta a házi pontverseny alapján. Mindkét versenyzőnk a bajnokságokon és válogatókon
aratott sikereinek köszönhetően tagja lett a maraton, illetve U23 válogatottnak. (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. A teljes képhez az is hozzá tartozik,
hogy gyakorlatilag minden felnőtt kategóriás sportolónk egyetemistaként iskolai feladatai mellett versenyez magas szinten.
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. Itt azonban még különös erőfeszítések szükségesek annak érdekében, hogy a versenyzői csapat 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.
A tárgy év szeptemberében az Újpesti Ifjúsági Sport és Szabadidő Központ (UGYIH) átszervezése miatt a csónakház
üzemeltetését az Újpesti Vagyonkezelő ZTR vette át. Egyik költségtakarékossági intézkedésük szerint két edzőknek
decemberben felmondtak,a harmadiknak pedig kilátásba helyezték a felmondást, így a továbbiakban az edzők valamilyen
szinten való bérezését is meg kell oldani az egyesület bevételeiből.
Úgy tűnik, hogy a tulajdonos /General Electric/ és az Újpesti Vagyonkezelő ZRT. 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.
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.
2013. április 7.
Giczy Csaba szakosztályvezető

