Szakmai beszámoló a 2017 évről az UKSC 2018 évi rendes közgyűlésére

Az írásos beszámoló összesíti a 2017. évet sportszakmai és gazdálkodási szempontok
alapján és tartalmazza a 2018-as év I. negyedévének eseményeit valamint a folyó évi
terveinket.
1. Néhány adat a 2017. versenyévadról:
a. egyesületünk aktív taglétszáma átlagosan 60-70fő, beleértve a
rendszeresen sportoló masters sporttársainkat.
Részt vettünk az összes bajnokságon, a diákolimpiákon és számos pesti és
vidéki versenyen. Az ezekre a versenyekre való felkészülés során tavasszal
és a bajnokságok előtt is néhány napos edzőtáborozást is sikerült
megszervezni. A nyári hónapokban több hetes napközis tábort tartottunk
azzal a nem titkolt reménnyel, hogy a résztvevők közül a jó programok és
játékos foglalkozások többekkel megszerettetik a kajakos életet. Ősszel a
nagyobbaknak bicikli, a fiatalabbaknak futó-túra tábort szerveztünk.
Edzőink a Vasas és az UKSC létszámához tartozó fiataljaink programjait
közösen szervezték és irányították. A programokat Vasas Sc. jelentős
anyagi és eszköz támogatással segítette.
b. versenyzői engedéllyel rendelkezett és a bajnokságokon részt vett öt
utánpótlás korú sportolónk.
c. idény közben további 9-en váltottak ki versenyzői engedélyeket és
versenyeztek a különböző pesti és vidéki versenyeken.
d. a bajnokságok eredményeinek összesítéséből az MKKSZ által elkészített
egyesületi rangsorban egyesületünk a 59. helyen végzett, ami visszaesést
jelent az évek óta jellemző 30. helyekhez képest.
Az okokat ismerjük, elemeztük, és bár pillanatnyilag eredményeink ezt
nem igazán támasztják alá, úgy ítéljük meg, hogy a legnehezebb
helyzetünkön túl jutottunk, tagjaink létszáma főként a fiatalabb
korosztályokban növekszik, és növekszik a versenyzői engedélyeseink
száma is. Erre egyébként is égetően szükségünk van, mert újra kell építeni
és jelentősen bővíteni szükséges az egyesület aktív versenyzői csapatát
(egyúttal visszakerülni az egyesületek rangsorában annak
középmezőnyébe, mivel az elmúlt évben és ezév elején jelentős MKKSZ
támogatástól és pályázati lehetőségtől estünk el, ami összességében
mintegy 2 000 000Ft hiányt jelentve tovább nehezítette és fokozottan
nehezíti a következő előttünk álló időszakban működésünket.)

e. aktív masters csapat állt össze és versenyeznek a bajnokságokon szép
sikerrel, a bajnoki pontgyűjtésben is élen járnak.
2. Tervek, feladatok 2018 évre.
a. Prioritást jelent minden egyéb feladatunk előtt az, hogy aktív tagjaink
számát jelentősen növeljük annak érdekében, hogynövelni tudjuk
bevételeinket mivel pillanatnyilag számunkra a legnagyobb kihívás az,
hogy a napi működési kiadásainkat és az edzői fizetéseket ki tudjuk
gazdálkodni. Mindezekhez szorosan kapcsolódva szükséges az is, hogy
minden tagunk precízen és késedelem nélkül teljesítse tagi státuszának
anyagi feltételeit is.
b. Drasztikusan növelni szükséges leigazolt versenyzői létszámunkat,
hogyújra létrehozzunk egy nagyobb,12-15 fős utánpótláskorú
pontszerzői esélyekkel versenyző csapatot és megkísérelve azt, hogy
visszaszerezzük egyesületünk elvesztett helyét az egyesületek
rangsorában, kilépve a Vasas SC-vel való együttműködési
megállapodásnak megfelelően Vasas színekben versenyző alaputánpótlás
sportolókkal is a hazai versenyeken és visszaszerezni az MKKSZ ”kegyeit.”
Mindkét feladatunk teljesítéséhez szükséges az intenzív és folyamatos
„toborzás”, amiben nagy szükségünk van a tagjaink segítségére is.
c. Az egyesületi vagyon minőségének megőrzése, a csónakház és
tartozékainak állagmegőrzése. (hajók, sporteszközök, öltözők stég stb.)
d. Megújulás alatt folyamatosan a honlapunk,(köszönet az új lap
szerkesztésével járó társadalmi munkáért Juhász Andreának és Gerber
Balázsnak) kérjük, hogy kövessétek a face-book híreinkhez hasonlóan a
lap információit is. Ez egyúttal annak az elnökségi megbeszélésnek egyik
legfontosabb eredménye, hogy egyre nagyobb szükségünk van tagságunk
egyéb támogatására különböző kisebb-nagyobb feladatok elvégzésében.
e. Januárban kis csapattal sítábor Ausztriában
f. Edzőtábor Mátraháza kis csoport a Vasasba igazolt válogatottal, azért
említem, mert azért ők szívükben továbbra is UKSC-sek. Ergo, futás, kondi
minden mennyiségben.
g. Jól sikerült agyőri fizikai felmérő. Sajnálatos, hogy az előzetesen
benevezett fiatalok közül mindössze hárman vettek rész ezen a
rendezvényen.
h. Kialakítottunk egy UKSC rekortánnak „becézett” kb.200m-es futókört a
focipálya körül.
i. Kénytelenek vagyunk a stég műszaki állapotával és a hivatalos
üzemeltetéssel kapcsolatos minden feladatot is a „nyakunkba venni”.

j. Szigetszentmiklós a tavaszi szünetben 03.24-31.
k. Nyári táborok a bajnokságok előtt. A pontos időpontok és helyszínek még
szervezés alatt.
l. Versenyek: elkezdődik a szigetkerülő versennyel, aztán majd minden
hétvégén lesz valamilyen program. Az érintett edzők összeállítják a
versenyprogramot és közzé teszik a facebookon és a honlapunkon.
m. Papsziget április 14-15.hétvégi szombati felevezéssel sárkányhajóval,
kajakkal, ottalvással.
n. Nyári napközis tábor, szervezés alatt,(táborvezetőt keresünk) Balázs a
koordinátor.
o. Bicikli tábor a nagyobbaknak, túra-futó tábor a kisebbeknek az őszi
szünetben, valószínűleg Törökmező, még szervezés alatt.
p. Távolabbi tervben szerepel a fiatalokkal is egy sítábor.
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