Sportszakmai beszámoló az Újpesti Sport és Természetjáró Egyesület
2014. évi rendes közgyűlésére

Egyesületünk 2013-ban a korábbi évekhez hasonlóan folyamatosan, napi rendszerességgel biztosította sportolóinak
a felkészülés és az eredményes versenyzés egyéb feltételeit.
A napi rendszeres edzéseken túl edzőtáborokat szervezünk a téli felkészülés végén februárban egy hétre a szlovákiai
Zdiarban, alapozó tábort Dömsödön a tavaszi szünetben. Két U23 korú versenyzőnknek lehetősége volt három hétre
melegvízes táborban alapozni Horvátországban. Kifejezetten a legfiatalabbaknak Velencén tartottunk tábort két
hétre az Utánpótlás Bajnokság előtt. Ugyanezt tettük az U23 bajnokság előtt Dömsödön.
Versenyzőinkkel részt vettünk a sportágunk győri fizikai felmérésén, az összes területi és országos korosztályos
bajnokságon, valamint az Eszkimó-Indián Játékokon.
Legeredményesebb U23-as versenyzőink közül ketten, Aranyosi Gábor és Solti László indult a Maraton
EB-n, Soltiék dobogóra kerültek, Aranyosiék hajótörés miatt feladták. A Maraton VB-n ugyancsak hajósérülést
szenvedve Soltiék végül hősies küzdelemben a hetedik helyen értek célba.
Egyesületünk honlapján vezetjük és tartjuk nyilván napra készen egész évben sportolóink edzéslátogatását. Ez a
jelenléti ív nyilvános, mindenki által megtekinthető és ellenőrizhető a www.uksc.hu/jelenlét helyen.
Bár folyamatosan jelentős erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy gyermek-kölyök korcsoportokban növeljük
versenyzői létszámunkat, jelentős javulást nem tudtunk elérni. Bár alakulni látszanak a személyes kapcsolatok a
különböző kerületi iskolákban, még tanulnunk kell a fiatalok és szüleik hatékonyabb megszólítását.
Eszközállományunk elöregedett, folyamatos karbantartást-javítást igényel, de fokozott erőfeszítések árán
megoldható tagjaink kiszolgálása szárazon és vízen. Ebben az évben óriási támogatási segítséget kaptunk pályázat
formájában, amelynek legnagyobb részét eszközök vásárlására fordítottuk. Így sikerült minőségi egyéni és
csapathajókat beszerezni minden korosztály részére, a minisektől a legjobbakig.
Felnőtt korú utánpótlásunk egy válogatottal rendelkezik, aki listán van a maraton és a síkvízi legjobbak között is. Hat
sportolónk egyetem mellett sportol és versenyez.
Edzőink közül egy teljes munkaidőben, míg másik két edzőnk részfoglalkozásban látja el feladatát egyesületi
szerződéssel, illetve társadalmi munkával. Eddigi utánpótlás edzőnk a Testnevelési Egyetem hallgatója testnevelőedző szakon, pillanatnyilag gyermek gondozási segélyen van októberben született kislányával. Helyettesítését a
versenyzés és egyetemi tanulmányai mellett vállalta egyik élversenyzőnk, Aranyosi Gábor.
Minden nehézség ellenére komoly erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy egyesületünk a továbbiakban is
szolgálni tudja Újpest ifjúságát.
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