Az SDSE Szellemi Sport Szakosztályának beszámolója 2011-es évről
Szakosztályunk számára továbbra is a XVIII. ker. Kondor Béla művház biztosít
helyet. Itt térítésmentesen kaptunk helyet a foglalkozásokra. Köszönjük!
A játékosok többsége most is a XVII, XVIII, XIX. ker. lakója, tanulója és
örömteli, hogy egyre többen leszünk.
Szakmai munka:
A 2011-12-es tanévnek úgy vágtunk neki, hogy szerettünk volna minden
területen előre lépni. (versenyek szervezése, edzések rendszeressége, oktatás
színvonala).
Sikerként könyvelhetjük el, hogy egyetlen foglalkozásunk sem maradt el.
A tervezett versenyeinket megtartottuk, sikeresen lebonyolítottuk.
Az oktatás színvonalának jót tett, hogy a gó oktatást elvállalta Fogarasi Tamás,
akinek a munkájával, gyerekekkel-szülőkkel történő kapcsolattartásával
maradéktalanul elégedettek lehetünk.
Tagként jött közénk Brassói T. Aurél, aki hamar szerepet vállalt a gyerekek
tanításában is. Nagy segítség, hogy nem csak minősített játékos sakk (I.oszt),
dáma (I.oszt), Gó (14k) de sok logikai játékot is ismer, amit szeretettel tanítgat a
gyerekeknek.
Sokat segített a munkánkban, hogy a szülők egy része is aktívan vett részt a
foglalkozásokon. Külön ki szeretném emelni a Bolgár, Uzonyi és Tóth családot.
Nagy részt vállaltak az új gyermekek tanítgatásában a régebbi tagok is az
Ambrózy testvére, Kis Levente, Tar Zsigmond, Köllner Dóra és Barnabás.
Idén sokkal jobban működött a társasjáték kölcsönzés is.
Sikerült sok új játékkal megismerkedni és szinte mindenki előrébb lépett a
szellemi sportokban is.
Több esetben segítséget nyújtottunk más egyesületek, iskolák működéséhez is,
ami önként vállalt feladatunk.

Amiben fejlődni kell:
- Az egyes sportágak oktatási anyagainak tematikus felépítése.
- Otthoni feladatok, egyéni felkészítés.
- Úgy érzem, idén eddig a régebbi tagok oktatását alárendeltük az újak
felzárkóztatásának. Pedig kell, hogy legyenek húzóemberek mindenhol.
- A versenyeztetés területén szülők-játékosok-edző együtt működése
- Oktatási anyagok biztosítása. (könyvtár, programtár)
- Pályázatok figyelése – írása.
- Adminisztrációs munka az egyesület felé (eredmények közlése, számlák,
beszámolók időben történő elkészítése), dokumentáció (fénykép). Ez
sajnos nagyrészt az én „saram”. Ezek a teendők ugyanakkor elvonják az
energiámat a szakmai munkától. Szakosztály gyűlés feladata, lesz erre
megoldást találni.
A 2011-12-es tanév versenyeredményeiről szeptemberig készül el majd a
beszámoló, most még versenyek sora vár ránk minden sportágból.
Előttünk álló feladatok:
- Felkészülés a nyári táborokra
- Edzői és szervezői teendők a dámajáték versenyekre kiemelt tekintettel az
Ifi – női – csapat Ebk, Szellemi Világjátékok, Magyar Bajnokságok (nyílt,
diák, felnőtt) rendezvényeire.
- A 2012-13 –as év Nemzeti Diákversenyek kiírásainak, versenynaptárának
elkészítése.
- Ismét kérelmezni a gó, dáma, gomoku felvételét az MDSZ-nél a
Diákolimpiák műsorára
- Szakosztálygyűlés megtartása (beszámoló megtárgyalása, esetleges
elfogadása, működés áttekintése, stb…)
- Szponzorációs lehetőségek a szakosztály működését és a versenyeztetést
illetően, kiemelve a nemzetközi versenyeket.
Köszönöm minden tagunknak, oktatónak és támogatónknak az elmúlt év közös
munkáját!
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Szakosztályvezető

