Sportszakmai beszámoló az USTE 2015-évi közgyűlésére.
Tisztelt Közgyűlés, Kedves Sporttársak!
Az elmúlt év sem volt „unalmas” egyesületünkben. Megszokott programjaink, amelyek mintegy
megtörték a mindennapok monotóniáját:
o sítábor, Szlovákia, 2014. február
o tavaszi tábor, Dömsöd, 2014. március
o nyári tábor Csongrád
o nemzetközi verseny, Belgium, 2014. szeptember
o őszi biciklis tábor, Szalafő 2014. 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 világ-és európa
bajnoki szereplő nélkül. Solti László kvalifikálta magát a francia országi Mantes-ban rendezett U23-as
gyorsasági EB-n, ahol a döntőben hatodikként ért célba. A szeptemberi maraton VB. válogatón egyesben
kivívta az indulás jogát az oklahomai maraton VB.-n az U23. kategóriában és indulhatott a felnőtt
párosok között is A világbajnokságon kemény küzdelemben a dobogón végzett egyesben és látványos
küzdelemben negyedikek lettek a felnőtt párosok mezőnyében. Solti László a gyorsasági és maraton
kajakozásban elért idei eredményeivel ezt az évet is egyesületünk legeredményesebb versenyzőjeként
zárta a házi pontverseny alapján. Solti László ezévi sikeres versenyeinek 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 ellenére sem mozdult el a holtpontról. Sikerült ugyan néhány
ügyes, lelkes kajakos palántát a fiú szabadidős kategóriában versenyzésre beiskolázni, de változatlanul
szűkében vagyunk a kisebb lányoknak és a gyermek-kölyök kategória a fiúknál is meglehetősen
„levegős”.
A kölyök-serdülő fiú és lánycsapatunk 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.
Immár két teljes évet zártunk úgy, hogy egyesületünk teljesen önálló működést folytat. Nagy
erőfeszítések árán meg tudtuk tartani fizető képességünket, úgy, hogy bevételeinkből még az edzők
(fizetésnek nem nevezhető) honoráriumát is ki kellett gazdálkodni. A versenyszezon végén Kálocz
Bernadett (Demi) „technikai okokból” kiszállt az edzői csapatból, de a háttérből továbbra is segíti az
egyesület munkáját. Az ő munkáját, feladatkörét vette át az elmúlt év utolsó negyedében Domoszlai
János.(Janibá.)
Úgy tűnik, hogy a tulajdonos /General Electric/ és az Újpesti Vagyonkezelő ZRT. mint üzemeltető a
jövőben is biztosítja egyesületünk legfontosabb létesítményének, a csónakház 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, bár az elmúlt időszak az inflációt illetően akár kedvező is lehetett volna,
egyesületünk működését így is negatívan érintették a különböző „óvatos” áremelkedések és úgy
hajtottuk végre programjainkat, hogy növekedtek a kísérő motorosok üzemeltetésének költségei, a
terembérletek, táborok költségei stb. Tartalékjaink eddig sem voltak, így annak érdekében, hogy
működésünket hasonló (esetleg kismértékben jobb) színvonalon biztosítani tudjuk,változtatni
szükséges tagjaink tagdíjfizetési szokásain.
Minden nehézségeink ellenére szeretnénk kifejezni egyesületünk megbecsülését azon sporttársaink
iránt, akik a távolabbi múltban és napjainkban eredményeikkel, példamutatásukkal hozzájárultak
közösségünk sikeres működéséhez.
2015 évi terveinkről:
o Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a továbbiakban is mind a versenyzők, mind a szabadidős
tagjaink eszközigényét elfogadható szinten ki tudjuk elégíteni.
o Szeretnénk javítani a versenyeken résztvevők felszerelésén, kialakítva egy egységes
csapatképet.
o Változatlanul szeretnénk megvalósítani azokat a programjainkat, amelyek az elmúlt években
kedveltek és sikeresek voltak. (ebből a sítáborunkon a beszámoló idején már túl is vagyunk.)
o Keressük az új programok lehetőségét (ebben az évben újdonságként először hirdettük meg a
horvát országi alapozó tábort.)
o Keressük az együttműködés lehetőségeit más egyesülettel a kölcsönös előnyök elve alapján.
o Tervezzük a női kenu szakág beindítását.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik egész évben segítették a szakosztály
zavartalan munkáját.
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