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Tisztelt Bizottság!
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 420/2014. (XII. 08.)
határozatával jóváhagyta a 2015. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a 2014. áprilisi ülésén tárgyalja meg a városi atlétika
eredményeiről szóló tájékoztatót.
A Békési DAC ügyvezetője, Veres Zsolt eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa
készített tájékoztató anyagot, melyet jelen előterjesztéshez mellékeltünk.
Kérem a T. Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megvitatni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága, a Békési DAC tevékenységéről, a városi atlétika eredményeiről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:

Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök

Békés, 2015. április 22.

Deákné Domonkos Julianna
bizottsági elnök

A Békési DAC rövid beszámolója 2014
A szakosztályban 2014-ben 80 igazolt versenyző volt, akikkel 3 edző
(Kis-Kovács Károly, Rácz András, Veres Zsolt) társadalmi munkában dolgozott.
A 8-15 éves korosztálynak heti 3-4 alkalommal, míg a nagyobbaknak heti 5-6 alkalommal van
edzése. A szabadtéri edzéseket a város sportpályáján tartjuk, míg a téli időszakban két városi iskola
tornatermében segítjük a versenyzők felkészülését, és a szabadidő hasznos eltöltésére vágyó békési
tanulók, felnőttek munkáját.
Eredményeinkről:
A 2014-es évben versenyzőink 34 versenyen vettek részt. 6 dobogós helyezésünk volt: 4
országos bajnoki cím, egy ezüstérem, egy harmadik hely. Ezek mellé 56 db 4-12. helyet gyűjtöttek
össze fiataljaink.
A 2014-es év legeredményesebb versenyzője Nyeste Ágnes, aki három országos bajnoki címet
szerzett, ifjúsági válogatottként képviselte hazánkat, versenyszámában a válogatott viadalon 3. lett.
A MASZ ebben az évben indította el a „LIGA”- versenyek elnevezésű, korosztályos
versenysorozatát. Az idényben az eredményei alapján az ifjúsági liga versenysorozatát 400 m-en
Nyeste Ágnes nyerte, míg Szilágyi Emma a serdülő gyaloglásban harmadik helyezett lett.
Még egy új versenyfajtát indított el a MASZ: a csapatbajnokságot. Itt is egy, a 400 m gátfutás
versenyszámban elért első hellyel büszkélkedhet Balasi Imre versenyzőnk.
A kiváló eredményeket felvonultató „nagyok” mellett a „kicsik” is versenyeznek a saját
korcsoportjukban. Ez pedig a Kölyök Atlétika Program az U9 (8-9 évesek), illetve a SPORT XXI
utánpótlás-nevelési program az U11 (10-11 évesek), és az U13 (12-13 évesek) számára. Nekik
regionális versenyek vannak, télen teremben, tavasszal-ősszel mezei futás, nyáron pedig rendes
pályaversenyek Nagy létszámú ez a korosztály, így három-négy csapattal (egy csapat 8 fő) is részt
tudunk venni egy-egy versenyen.
Költségvetésünkről:
Egyesületünk mintegy 2,6 millió forinttal gazdálkodik éves szinten. 1,1 MFt támogatást
kapunk a várostól, a többit pályázatokból (SPORT XXI pályázat a MOB kiírásában) szövetségi
műhelytámogatásból, (MASZ Szakosztályi Műhelytámogatás pályázat) tagdíjakból, illetve az adó 1%ból pótoljuk. Igaz, nem túl sok ez az összeg, de költségvetésünk kiegyensúlyozott, okos
gazdálkodással tudjuk terveinket teljesíteni. A 2015-ös évben is hasonlóan szeretnénk gazdálkodni.
Céljainkról:
Az egyesület, és a benne dolgozó edzők legfontosabb feladatuknak tekintik az utánpótlásnevelést, majd a fiatalok közül kiemelkedő élversenyzők felkészítését, később a szenior atléták
segítését. Emellett a város lakosai közül, akik az atlétika mozgásanyaga felé irányulnak, mindig
bizalommal fordulhatnak a szakosztály edzői felé, segítségért.
A feladatok ilyen fontossági sorrendje lényeges, hiszen a jelenleg az egyesületben
tevékenykedő, tagdíjat fizető 80 fő közül több mint a fele U13 korú, vagy fiatalabb iskolás.
Legfontosabb célkitűzésünk, hogy 2015-ben is hasonló jó eredményeket érjünk el a megyei,
magyar bajnoki, illetve diákolimpiai versenyeken, valamint a válogatott viadalokon. Ehhez ügyesen
meg kell alapozni a saját munkánkat, azaz kiemelten kell foglalkoznunk az utánpótlás-neveléssel.
Ebben nagy segítségünkre van a Kölyök Atlétikai Program, a SPORT XXI Program a hozzá
kapcsolódó eszközök, feladatok, versenyek. Városunk egyik általános iskolája a legkomolyabb
utánpótlás-bázis. Terveink szerint –ahogy lehetséges- a SzKIRG általános iskolai részében is
szeretnénk elindítani a Kölyökatlétikát.
Az edzések, versenyek mellett fontosnak tartjuk a Békés Város Önkormányzatával, illetve az
összes iskolával a jó kapcsolattartást. Segítő rendezőként részt veszünk a Madzagfalvi Futás
elnevezésű városi tömegsport-rendezvényen. A 2014-es évben ez a verseny kibővült, jó
munkakapcsolat révén egy komolyabb futóverseny is megrendezésre került. Ezt ebben az évben
(2015) is így szeretnénk. Természetesen együtt dolgozunk az iskolákkal a Diákolimpiai versenyek
megrendezésében: pl. tavaszi mezei futóversenyen, az őszi és tavaszi összetett és egyéni
bajnokságokon. Eszközökkel, éremmel, kupával és magával a megrendezéssel támogatjuk a
résztvevőket.
Békés, 2015-04-14.
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