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A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület
működésének körülményei
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület 2011. évben történt megalakulásakor céljául tűzte ki
Tiszaújvárosban és vonzáskörzetében a kajak-kenu és a sárkányhajó sportágak megújítását, népszerűsítését,
és ezáltal is a versenysport utánpótlás bázisát szélesítve, eredményességét növelve. Sportegyesületünk
ezen célok megvalósítása érdekében egy hosszú távú szakmai, és pedagógiai terv alapján dolgozik.
Megalakulása után öt évvel az „Észak-Magyarország és Észak-Alföld” régió legnépesebb, legeredményesebb,
és leginnovatívabb klubjává vált.
Az egyesület a programját/célkitűzéseit három alappillérre építette:
-	Alapvető pillér a sportágnépszerűsítés, a Tiszaújvárosban, és a város vonzáskörzetéhez tartozó
településeken élő gyermekek, felnőttek megismertetése a kajak-kenu sportággal.
-	Másodikként - ami a legfontosabb pillérré vált – került megfogalmazásra az egyesületünkben
sportoló gyermekek eredményes versenyeztetésének az igénye.
-	Harmadik pillér az egyesület társadalmi szerepvállalása, sportrendezvények, sportági bemutatók
megrendezése, a kajak-kenu sport népszerűsítése és egyéb rendezvényeken való részvétel
formájában.
Az elmúlt években letettük az alapjait egy eredményesen működő, fenntartható Sportág Népszerűsítő
Programnak, melynek köszönhetően napjainkban 80-90 gyerek sportol rendszeresen a TKKSE színeiben.
A szinte példa nélküli, rendkívül gyors sportszakmai, közösségi, és infrastrukturális fejlődés kulcsa az
átgondolt egyesület vezetési és a sportszakmai struktúra együttműködése, a társadalmi szerepvállalás,
és ezáltal a társadalmi beágyazottság stabilizálása, a fenntartható fejlődés elvének szigorú betartása, a
mindenkor reálisan megfogalmazott célok szisztematikus megvalósítása, továbbá a társszervezetekkel
(Magyar Kajak-Kenu Szövetség, Tiszaújváros Önkormányzata, civil szervezetek, oktatási intézmények) ápolt
kiváló partneri kapcsolat.
Egyesületünk 2015-ben bekapcsolódott a vízitúra megállóhely fejlesztési programba. Vízitelepünk az egy
lapátos minősítést szerezte meg. Céljaink között szerepel vízitelepünk fejlesztése, a vízitúra és az egyéb
jármódok kapcsolódási lehetőségével az egészséges életmód népszerűsítésével a fentartható fejlődés
biztosítása.
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Versenyzői létszámadatok

Foglalkoztatott edzői létszám
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület sportszakmai munkáját jelenleg 5 fős edzői stáb
irányítja. Két fő kajak-kenu szakedzői, három fő kajak-kenu sportedzői képesítéssel rendelkezik, továbbá
közülük egy fő sportmasszőr végzettséggel is rendelkező szakember. Az egyesületben folyó szakmai
munkát külsősként segíti egy erőnléti edző, egy úszó-oktató valamint egy gyógymasszőr is.
Tiszaújvárosi KKSE - foglalkoztatott edzői létszám-2016
Végzettség

Fő

Alkalmazás típusa

Kajak-kenu szakedző (Ughy Imre, Velenszki Tamás)

2

Főállású

Kajak-kenu sportedző (Betlenfalvi István, Dr. Juhász Péter, Krucsai József )

3

Főállású

Erőnléti edző (Farkas József )

1

Kűlsős

Úszás oktató (Szarvas Violetta)

1

Kűlsős

Masszőr (Harsányi Istvánné)

1

Kűlsős
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Infrastruktúra helyzete
A Tiszaújvárosi KKSE Utánpótlás-Nevelő Centrum a klub saját tulajdonát képező, közel 9.000 m2-es
területen elhelyezkedő Tisza-parti ingatlan. A terület valamint a rajta található épület is -a mindennapi
használat mellett- jelenleg felújítás alatt áll. A beruházás döntő részét a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
2015 évi infrastrukturális támogatásával sikerült megoldani. A fejlesztések mellett a versenyzők mára egy
összkomfortos edzőbázison készülhetnek, hiszen fűtött öltözők, zuhanyzók, edzői iroda mellett jelenleg két
hajótárolóval rendelkezünk, illetőleg beltéri kondicionáló terem és a kültéri erőnléti edzések helyszíne is
rendelkezésükre áll. Az ingatlan beruházás tervezett befejezése 2017. év végére várható. Ezt követően egy
nemzetközi mércével mérve is rendkívül magas nívójú edzőközpont áll majd a versenyzők, a szabadidős
sportolók, és minden - a kajak-kenu sporttal, a sárkányhajózással, illetőleg a vízitúrázással megismerkedni
vágyó - sportszerető gyermek, és felnőtt részére.
A téli szárazföldi alapozó edzések helyszínéül a TKKSE és a TVSE közösen használja a Tiszaújvárosi
Sportcentrum területén található Kajak-Kenu Tanmedencét és a Városi Sportuszodát. Ezek a létesítmények
Tiszaújváros Önkormányzatának tulajdonában, az önkormányzati tulajdonú Sport-Park Kft. üzemeltetésében
állnak. Ezeken az edzéshelyszíneken korszerű körülmények között készülhetnek versenyzőink, hiszen
ezekben a létesítményekben megtalálható minden, ami a sportolók zavartalan felkészüléséhez szükséges
(tanmedence, kondicionáló terem, öltözők, zuhanyzók).
Az egyesület a közelmúltban egyeztetést kezdeményezett Tiszaújváros Önkormányzatával a tanmedence
területének bővítési lehetőségéről. A megnövekedett gyermeklétszám, és a sportági edzésmódszerek
fejlődéséhez való alkalmazkodás, illetve az új módszerek megvalósításának lehetősége okán is indokolt
lenne ennek a létesítménynek a bővítése.

Iskolai kapcsolatok
Tiszaújvárosban négy általános iskola (ebből kettő egyházi fenntartású), két középfokú oktatási intézmény,
és egy középiskolai kollégium működik. Mind a tiszaújvárosi, mind a környékbeli települések oktatási
intézménnyeivel kiváló kapcsolatot ápol az egyesületünk. Kivétel nélkül mindegyik intézmény hallgatói,
és lakói között vannak olyanok, akik az egyesület igazolt versenyzői, továbbá mindegyik intézmény
vezetésével (igazgatók, igazgatóhelyettesek, különböző munkaközösségi vezetők), illetőleg a testnevelő
tanárokkal partneri, és főleg rendszeres kapcsolatot ápolunk. A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó
Egyesület és az egyesület versenyzői rendszeres résztvevői az iskolák által szervezett programoknak (pl.
Autómentes nap – kajakergométer kiállítással és kipróbálási lehetőséggel; a versenyzőink rendszeres
résztvevői az iskolai regionális, vagy éppen országos futó, úszó versenyeken). Az általános iskolákban a
mindennapos testnevelés délutáni foglalkozásait versenyzőink az egyesületi edzések keretein belül töltik.
A középiskolások számára kötelező 50 órás közösségi munkát az Eötvös Gimnázium és Szakközépiskolával
megkötött szerződésünknek köszönhetően lehetőség van egyesületünkben is elvégezni.
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Eszközpark
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület 2011-ben alakult egyesületként mind a kajakos, mind a
kenus szakág építését az alapokról volt kénytelen elindítani. Az elmúlt közel hat év munkájával elértük, hogy
a klub per-, és tehermentes saját tulajdonát képező ingatlanában jelentős értékű eszközök használatával
működünk. Befektetett eszközeink értéke mára meghaladta a 60M forintot. Hajóparkunk kialakításánál
azt a koncepciót követjük, hogy a versenyzők 15-16 éves koráig biztosítjuk az egyeshajókat, lapátokat.
A kialakult szokás szerint ettől a kortól már döntően saját tulajdonú hajókban eveznek. Minden szakág
és korosztály számára rendelkezünk megfelelő számú páros és négyes csapathajókkal is. Hajóparkunk
méretét jelzi, hogy az U14 korosztályból mintegy 80 gyermeket tudunk egyszerre MK, vagy MC hajókba
ültetni/térdeltetni.
Tiszaújvárosi KKSE - Fontosabb eszközei
MK1

44 db

MK2

5 db

MK4

2 db

MC1

4 db

MC2

2 db

IC4

2 db

K1

12 db

K2

9 db

K4

1 db

C1

5 db

C2

2 db

Lapát

50 db

Mentőmellény

50 db

Motorcsónak

4 db

Súlyzókészlet

3 garnitúra

Fekvenyomó pad

3 db

Bordásfal

2 db

Hajószállító utánfutó

3 db
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A szakmai munka bemutatása
A felkészülés folyamata: az őszi alapozó munkát még vízi edzésekkel kezdjük szeptemberben. Október
végén beköltözünk a csónakházból a tanmedencébe. ezzel kezdetét veszi a szárazföldi alapozó munka.
Törekszünk a változatosságra, ezért a heti edzések változatos helyszíneken valósul -nak meg. Tanmedencés
evezés, tornatermi edzés, úszás, futás, állógépesség fejlesztés, erő fejlesztés és egyéb sportág specifikus
gyakorlatok végzése. Lehetőség szerin hegyi futó edzések szervezése.
Az állóképesség, erő és erő-állóképesség fejlesztéséhez a hagyományos gyakorlatokon túl igyekszünk az
innovatív megoldásokat is beépíteni a munkába.
Futó edzések: az erő és állóképesség fejlesztésén túl a gyerekek kitartásának és monotonitás tűrésének
fejlesztése. Ezáltal az idegrendszer és a keringés fejlesztése. A hosszú távú futások mellett a rövidebb távok
többszöri ismétlése, 12 perc, 2000m, 1200m, és lehetőség szerint emelkedőn való futások alkalmazása az
edzések során.
Tornatermi edzés: a tornatermi edzéseken elsődlegesen saját testsúlyos edzések végzése. Gyógytornász
segítségével speciális nyújtó és/vagy erősítő gyakorlatok végzése. Ezen gyakorlatokhoz tornatermi eszközök
igénybe vétele. A csoportos játékok az edzések végén nagyon fontosak számunkra, hogy erősítse a csapat
egységet.
Tanmedencés edzések: szerencsés helyzetben vagyunk, hogy téli időszakban is tudunk evezni, heti 2
alkalommal a tanmedencében. Ezeknél az edzéseknél törekszünk az vízi edzésekhez hasonló intenzitás és
idő terjedelem megtartására. Különösen nagy hangsúly fektetve a technikai hibák és hiányosságok javítására
és finomítására. Itt van lehetőségünk kondicionális edzések végzésére is. A 14 év alatti korosztályok nem
végezhetnek súlyzós gyakorlatokat, velük a saját testsúllyal végzendő gyakorlatok a hangsúlyosak. Figyelve
a helyes testtartásra és a pontos végrehajtásra is.
Úszás: a még úszóvizsgával nem rendelkezők felkészítése. A különböző úszásnemek gyakorlása. A hosszú
távú úszások mellett a résztávos ill. időmérések is részét képezik a felkészülésnek. Az úszásnak fontos
szerepe vitálkapacitás növelésében, az állóképesség feejlesztésében. A regeneráció elősegítése érdekébe
időnként „vízi torna” jellegű gyakorlat sorok végzése. Rendszeres súly és magasság mérése az uszodában.
A tavaszi vízi alapozást: az időjárás függvényében februárban kezdjük a Tiszán. Itt már a fő hangsúly az
evezésen van. Az evezés mellett a kiegészítő munka a futásra és kondizásra épül. Lehetőség szerint tavasszal
vízi alapozó edzőtáborban veszünk részt. Csoportjaink külön szervezik edzőtáborozásaikat, melyek során
edzettünk Tiszafüreden, Dunavarsányban, Dabason, Sukorón, Sárospatakon és Szolnokon is. A nyári szünet
megkezdésével a napi 2-3 edzésre váltunk át. Ebben az időszakban már külön választjuk a korcsoportokat
az edzés munkában. Versenyzőink korosztályonként megfelelő terheléssel készülnek a versenyszezonra.
Ehhez igazodik a követelmény szintje, intenzitása és időtartama is. Hosszúevezéseket, résztávokat az élő
Tiszán, az időmérő edzéseket a szinte állóvizű Erőmű-csatornában végezzük.
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Korosztályok, szakágak: a 2011-ben megalkotott és azóta is aktívan működő sportágnépszerűsítési
programunknak köszönhetően egyesületünk sportolói létszáma stabil, évről évre növekedést mutat. Az
utánpótlásbázisunk fontos eleme a versenyzőink megtartása. Egyesületünkben a legfiatalabb korosztály
jelenleg a 2008-as, legidősebb az 1993-as. (a masterseken kívül) Felkészülésüket 5 edző irányításával 6
csoportban folytatják. A féri és a női kajak mellett eredményesen oktatjuk a férfi és a női kenusokat is. A
nemek és a szakágak létszámszerinti változása:
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Versenyeztetés: Egyesületünk aktív résztvevője a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által szervezett
versenyeknek, valamint a szövetség versenynaptárában szereplő egyéb versenyeknek is. Alkalmazkodva a
sportágban kialakult szokásokhoz, a téli időszakban a Heraklész fizikai felmérőn, az ergométer bajnokságon,
tavasszal a hosszútávú versenyeken indulunk, melynek csúcspontja a májusi maraton OB. Nyár elején
kezdődnek a rövidebb távú versenyek. A fiatalabb korosztályoknak az Eszkimó-indián Bajnokság, Diákolimpia, az idősebbeknek a válogató versenyek, majd július végén, augusztusban a korosztályos
Magyarbajnokságok, válogatottjaink számára az Európa-, és Világbajnokságok. Az őszi versenyek közül
kiemelkedő az Olimpiai Reménységek Versenye, valamint a Keretfeltöltő verseny. Egyesületünk vezetése
az edzői stábbal együttműködve kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden versenyzőnket a tudásának
és képességeinek megfelelő versenyen és hajóegységben versenyeztessük. Célunk a sikerélmény
elérése, ezzel ösztönözve őket, hogy minél tovább a sportágban maradjanak, saját szintjén mindenki a
legeredményesebb lehessen. Ezáltal a Tiszaújvárosi KKSE eredményességét is maximalizálni. Törekszünk
a kiemelkedő képességű versenyzőink a válogató versenyeken indítására. A magyarbajnoki, valamint a
nemzetközi szintéren való minél jobb eredmény elérésére.

Megrendezett versenyek, események
Kajak-Kenu Versenyek:
• Borsod-Abaúj-Zemplém megye bajnoksága – Tisza holtág
• Sprint Aréna- Kajak-Kenu Utánpótlás verseny – Városi Dísztó
Szabadidős rendezvények:
• SuliSárkányok- Regionális Iskolai sárkányhajó verseny
• Polgári Sárkányhajó Fesztivál
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület sikeres működésének egyik alappillére a rendszeres,
és hatékony társadalmi szerepvállalás. Az egyesület elindítója volt a „Suli-Sárkányok” iskolai sárkányhajó
bajnokság rendezvénysorozatnak, ami azóta országos sportrendezvénnyé nőtte ki magát. Az országban
elsőként a TKKSE rendezett kifejezetten az utánpótláskorú versenyzők részére sprintversenyt „Sprint-Aréna”
néven, ami a várakozásokat is messze túlszárnyalóan sikeressé vált, ezért évről-évre szívesen térnek vissza
Tiszaújvárosba a legfiatalabb korosztály versenyzői, hogy egy számukra igazán speciális versenyen mérjék
össze tudásukat.
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület az óvodás korosztálytól, egészen a nyugdíjas
korosztályig bezárólag jelen van Tiszaújváros és vonzáskörzete lakóinak életében. Egyesületünk évek
óta stabil résztvevője az „Ősz a Szigeten” elnevezésű rendezvénynek, amelynek keretében a tiszaújvárosi
bölcsődések és óvodások látogatnak ki a Tisza-Szigetre, ahol megismerkednek lakóhelyük természeti
szépségeivel, a Tisza folyó által nyújtott páratlan lehetőségekkel, és a TKKSE által tartott rövid előadás és
bemutató keretében az egészséges életmód, és a kajak-kenu sport varázsával, előnyeivel, és elérhetőségével.
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Egyesületünk rendszeresen ad otthont iskolai osztályok családi napok, baráti társaságok szabadtéri
rendezvényeinek is.
A „Tisza-Party Juniális”, és a „Sárkányhajó-Fieszta” rendezvényeink keretében minden évben lehetőséget
biztosítunk az idősebb korosztály számára is a sportolás, az evezés, a vízen való mozgás örömének
átélésére. A környező településeken is aktívan veszünk részt a vízisportok népszerűsítésében, pl. idén már
6. alkalommal rendeztük meg a Polgári Sárkányhajó Fesztivált.
Valljuk, hogy egyesületünk működése csak abban az esetben lehet teljes, és sikeresen fenntartható, ha
a versenysport területe mellett, korosztálytól függetlenül, lehetőséget teremtünk, és ezáltal élményeket
nyújtunk minden sportszerető, aktív életet élő lakos számára.

Eredményesség bemutatása
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület eredményessége évről évre dinamikusan növekszik,
melyet hűen tükröz a megszerzett magyarbajnoki pontok száma és az országos egyesületi pontversenyben
elfoglalt helyünk. 2016-ra 513 ponttal az igazán előkelő 8. helyet foglaljuk el. Vidéki egyesületek közül csak
a Győr és a Szeged előzött meg bennünket. Kiváló hazai eredményeink mellett a nemzetközi vizeken is
egyre jelentősebb eredményeket értünk el. Korosztályos válogatottaink számának évről-évre bővülése
mellett 2016-ra két olyan tehetséget is nevelünk (Béke Kornél kajak, Bragato Giada női kenu) akik az ifjúsági
korosztályban már nemzetközi szinten is jelentős eredményeket értek el. Mindketten Világ-, és Európabajnokok, többszörös ORV győztesek. További fejlődésük során korosztályuk meghatározó versenyzői
lehetnek.
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Nemzetközi eredmények bemutatása
Tiszaújvárosi KKSE - NEMZETKÖZI EREDMÉNYEK
Olimpiai Reménységek Versenye, Csehország, Rasice
korosztály:
férfi 15 évesek

név:

versenyszám:

Béke Kornél

K1, 1.000m

helyezés:

év:

1. helyezés

2013

helyezés:

év:

Olimpiai Reménységek Versenye, Szlovákia, Piestany
korosztály:

név:

versenyszám:

férfi 16 évesek

Béke Kornél

K1, 500m

1. helyezés

2014

férfi 16 évesek

Béke Kornél

K1, 1.000m

2. helyezés

2014

férfi 15 - 17 évesek

Béke Kornél

K4, 1.000m

2. helyezés

2014

férfi 17 évesek

Béke Kornél - Nagy Szabolcs

K2, 500m

3. helyezés

2014

női 17 évesek

Bragato Giada

NC1, 1000m

1. helyezés

2014

női 17 évesek

Bragato Giada

NC1, 500m

3. helyezés

2014

női 17 évesek

Bragato Giada

NC1, 200m

4. helyezés

2014

Ifjúsági, U23 Európa-bajnokság, Franciaország, Mantes ‘en Yvellines
korosztály:

név:

versenyszám:

helyezés:

év:

férfi 18 évesek

Béke Kornél

K2, 1.000m

8. helyezés

2014

férfi 18 évesek

Béke Kornél

K4, 1.000m

9. helyezés

2014

		
Ifjúsági, U23 Maraton Európa-bajnokság, Szlovénia, Bohinj
korosztály:
női 18 évesek

név:

versenyszám:

Bragato Giada

NC1, 14 000m

helyezés:

év:

1. helyezés

2015

Ifjúsági, U23 Maraton Világ-bajnokság, Magyarország, Győr
korosztály:
női 18 évesek

név:

versenyszám:

Bragato Giada

NC1, 14 000m

helyezés:

év:

3. helyezés

2015

				
Ifjúsági, U23 Világbajnokság, Portugália, Montemor-o-Velho
korosztály:
férfi 18 évesek

név:

versenyszám:

Béke Kornél

K2, 1.000m
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Ifjúsági, U23 Európa-bajnokság, Románia, Bascov
korosztály:

név:

versenyszám:

helyezés:

év:

férfi 18 évesek

Béke Kornél

K2, 500m

1. helyezés

2015

női 18 évesek

Bragato Giada

NC2, 200m

4. helyezés

2015

Olimpiai Reménységek Versenye, Lengyelország, Bydgoszcz
korosztály:

név:

versenyszám:

helyezés:

év:

férfi 17 évesek

Béke Kornél

K1, 1.000m

1. helyezés

2015

férfi 17 évesek

Béke Kornél

K2, 500m

1. helyezés

2015

férfi 15 - 17 évesek

Béke Kornél

K4, 1.000m

3. helyezés

2015

női 16 évesek

Bragato Giada

NC1, 1.000m

1. helyezés

2015

női 16 évesek

Bragato Giada

NC1, 500m

1. helyezés

2015

női 16 évesek

Bragato Giada

NC1, 200m

1. helyezés

2015

női 16 évesek

Bragato Giada

NC2, 1.000m

2. helyezés

2015

női 16 évesek

Bragato Giada

NC2, 500m

2. helyezés

2015

női 16 évesek

Bragato Giada

NC2, 200m

2. helyezés

2015

férfi 16 évesek

Erős Patrik

K2, 500m

5. helyezés

2015

férfi 16 évesek

Erős Patrik

K2, 1000m

5. helyezés

2015

női 16 évesek

Somodi Viktóri

K1, 500m

8. helyezés

2015

női 16 évesek

Somodi Viktóri

K2, 1000m

5. helyezés

2015

női 15 - 17 évesek

Gábor Netta

K4, 200m

9. helyezés

2015

helyezés:

év:

			
fjúsági, U23 Európabajnokság, Bulgária, Plovdiv
korosztály:

név:

versenyszám:

női 18 évesek

Bragato Giada

NC1, 500m

3. helyezés

2016

női 18 évesek

Bragato Giada

NC2, 200m

5. helyezés

2016

férfi 18 évesek

Mannheim Krisztián

K1, 500m

14. helyezés

2016

helyezés:

év:

6. helyezés

2016

fjúsági, U23 Világbajnokság, Fehéroroszország, Minszk
korosztály:
férfi 18 évesek

név:

versenyszám:

Béke Kornél

K1, 1.000m
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Ifjúsági, U23 Maraton Világ-bajnokság, Németország, Brandenburg
korosztály:
női 18 évesek

név:

versenyszám:

Bragato Giada

NC1, 14 000m

helyezés:

év:

1. helyezés

2016

helyezés:

év:

							
Olimpiai Reménységek Versenye, Magyarország, Szeged
korosztály:

név:

versenyszám:

női 17 évesek

Gábor Netta

K2, 200m

1. helyezés

2016

női 17 évesek

Bragato Giada

NC1, 1.000m

1. helyezés

2016

női 17 évesek

Bragato Giada

NC1, 500m

1. helyezés

2016

női 17 évesek

Bragato Giada

NC1, 200m

2. helyezés

2016

női 17 évesek

Bragato Giada

NC2, 1.000m

1. helyezés

2016

női 17 évesek

Bragato Giada

NC2, 500m

1. helyezés

2016

női 17 évesek

Bragato Giada

NC2, 200m

4. helyezés

2016

férfi 15 évesek

Kőszegi Milán

C1, 500m

5. helyezés

2016

férfi 15 évesek

Kőszegi Milán

C1, 200m

6. helyezés

2016

férfi 17 évesek

Erős Patrik

K2, 200m

2. helyezés

2016

férfi 17 évesek

Erős Patrik

K1, 500m

4. helyezés

2016

férfi 17 évesek

Erős Patrik

K4, 200m

1. helyezés

2016

női 15 évesek

Kovács Mirtill

K1, 200m

6. helyezés

2016
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Tiszaújvárosi KKSE - Válogatott versenyzők
2013
2014

2015

2016

Béke Kornél

Kajak

Serdülő

Béke Kornél

Kajak

Serdülő

Bragato Giada

Női kenu

Serdülő

Galgóczi Olivér

Kajak

Kölyök

Garbacz Dávid

Kajak

Kölyök

Béke Kornél

Kajak

Ifjúsági

Nagy Szabolcs

Kajak

Ifjúsági

Kovács Mirtill

Női Kajak

Kölyök

Somodi Viktória

Női Kajak

Serdülő

Kőszegi Milán

Kenu

Kölyök

Bragato Giada

Női kenu

Serdülő

Béke Kornél

Kajak

Ifjúsági

Erős Patrik

Kajak

Ifjúsági

Kovács Emese

Női Kajak

Kölyök

Nagy Mirella

Női Kajak

Kölyök

Somodi Viktória

Női Kajak

Serdülő

Kovács Mirtill

Női Kajak

Serdülő

Gábor Netta

Női Kajak

Serdülő

Kőszegi Milán

Kenu

Serdülő

Bragato Giada

Női kenu

Serdülő
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Értékelés:
A Tiszaújvárosi KKSE, a töretlen fejlődése eredményeként, sportolói létszám alapján a Kelet-, ÉszakMagyarországi régió legnagyobb egyesülete lett, eredményei alapján pedig az ország legeredményesebb
egyesületei közé került!
Az elmúlt 4 év sikereit, szisztematikus finanszírozási, vezetői és magas fokú szakmai munka alapozta
meg. Az egyesületi csoportok kialakításában, foglakoztatásában, versenyeztetésében, az életkori szűrőt
használtuk alapként, amely az eredmények tükrében sikeresnek bizonyult. Jelenleg 5 csoportban,
elhívatott edzők vezetésével elértünk oda ahová terveinkben a 2016-os évet vártuk. Bekerültünk az ország
10 legeredményesebb egyesülete közé.

A csoportok értékelése:
Mini és Emericus csoport
Közvetlen utánpótás bázisunk két csoportja. A legkisebbek fogadására, a kajak-kenu alapjainak elsajátítására
és a sportághoz való kötődés kialakítására, megerősítésére törekszünk.
A csoportok létszáma folyamatosan növekedett, csekély lemorzsolódás mellett. A rendszeres, fokozatos és
az életkori sajátosságokat figyelembe vevő edzésekkel és programokkal - a gyerekek sportági identitásának
erősödése mellett - a teljesítményük folyamatosan javult. A javuló egyéni teljesítmények lehetővé tették,
hogy a csoport ügyesebb tagjai bekapcsolódjanak az MKKSZ korcsoportos versenyrendszerébe.
A csoporton belül a rendszeres edzések mellett a versenyeket, mint a képzés fontos elemét kívántuk előtérbe
helyezni. A versenyekkel, a sikerélményes versenyekkel biztosítottuk a sportági kötödés kialakulását és a
motiváltság fenntartását.
Az edzések és a versenyek mellett fontos szerepet kapott a felkészülés és nevelés területén a nyári
sportnapközis foglalkozás, ahol a gyerekek hasznos, tartalmas tevékenységgel töltötték el nyári szünidejüket.
Ezzel a lehetőséggel erősödött a sportág társadalmi szerepvállalása. A nyáron 6 hétig tartó (30 nap)
sport napközis foglalkozásokon naponta átlagosan 30-40 fő vett részt. Ennek helyszínéül az egyesület
tulajdonában álló közel 9.000m2 telekterületű bekerített ingatlan kiválóan alkalmas.
Kenus csoport
2013-ban, 25 év szünet után a tiszaújvárosi kenus hagyományokat felélesztve jött létre a csoport, amely a
viszonylag kis létszám ellenére egyre eredményesebben működik. Rendhagyó módon a Masters kenusok
voltak az első fecskék a csoportban, akiket a női kenu, majd a férfi kenu szakág létszámosítása követett. Ma
már mindkét versenyszakágban – férfi és női vonalon is- vannak tehetségeink, akik immár a nemzetközi
szintéren is eredményesek tudnak lenni. Bragato Giada Maraton Európa-, és Világbajnok, mellett Kőszegi
Milán tagja, a 2017-es korosztályos válogatottnak.
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Tomi csoport
A legvegyesebb életkor összetételű csoportunk, ahol már a sikeresség is elvárás lett. A profi edzésmunka
megteremti az alapot az ifjúsági, U23-as korosztályú terhelhetőség számára. Kezdetben egy 20 fős, 9 -13
éves gyerekekből álló csoportként indult. Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy egy erős utánpótlás csoport
alapjait csakis tömegesítéssel, a toborzással behívott mélyebb merítéssel teremthetjük meg. 2013-ra
a csoport létszáma 50 fő felé duzzadt, így a működtetés és a szakmai indokok is a csoport bontásának
szükségességét támasztották alá. 2014-re a Tomi csoportból, a fiatalabb évfolyamok az Emericus csoportba
integrálódtak. Természetesen mindkét csoportban tovább folytattuk a toborzást, így az addigi 1 bázis helyett,
immár 2 csoportban foglakoztattuk a gyermek-kölyök korosztály versenyzőit. A fejlődés eredményeként
2014-ben a csoport tagjai közül már 32 versenyző állt rajthoz a Magyar bajnokságon ahol összesen 102
pontot szereztek. Ezzel a 2014-es bajnoki pontversenyben utánpótlás gyermek korosztályban az előkelő
4. helyezést értünk el. 2015-ben a csoport 142 bajnoki pontot szerzett. A csoport válogatott versenyzői:
Kovács Mirtill, Nagy Mirella, Kovács Emese, Galgóczi Olivér. 2016-ban 19 igazolt, az immár kölyök, serdülő
és ifjúsági korú versenyzőkkel 192,75 bajnoki pontot szereztek. A csoport versenyzői közül kiemelkedik
Kovács Mirtill és Erős Patrik, akik a 2017-es korosztályos válogatott tagjai lettek.
Pro csoport
A csoportot 2012-ben vette át jelenlegi edzője, Bethlenfalvi István. Ez csoport az amely a TKKSE „zászlós
hajójaként” megalapozta a további sikeres éveket és jó példával előljárva, utat tört a gyermek és kölyök
korosztályos versenyzők számára. Az első bajnoki címek, az első válogatottság, az első nemzetközi sikerek
is ebben a csoportban születtek. Elsősorban serdülő és ifjúsági korú versenyzőink szinte példa nélküli
sikereket értek el. A csoport folyamatosan 15-20 fővel működik és ebből a versenyzőgárdából 6 versenyzőnk
már tagja volt vagy jelenleg is tagja, valamely korosztályos válogatottnak és a nemzetközi versenyeken is
bizonyította felkészültségét. Az eredmények azt mutatják, hogy az új és innovatív edzésmódszerek, mind a
vízi és a szárazföldi munkában sikeresen segítették a versenyzők felkészítést és érdemes ezen az úton járva
folytatni a munkát. Béke Kornél az U23-as Tokió 1000-es keret, Somodi Viktória, Gábor Netta, Molnár Martin
ifjúsági válogatott keret, Máró Anna pedig a kölyök válogatott keret tagja.

Egyesületi vezetés
Az egyesület napi munkáját az egyesület elnöke, valamint az 5 fős Elnökség irányítja. A szakmai munka
sikeressége, nagyban függ az egyesület vezetésének menedzsment jellegű háttér támogatásától, amellyel
megteremtettük a napi munka a folytonosságát és a fenntarthatóságát, a hosszútávú fejlődés alapjait.
Forrásokat kutatunk fel, koordináljuk a fejlesztéseket. Társadalmi, sportszakmai kapcsolatokat ápolunk,
ezzel is elősegítve egyesületünk, valamint a kajak-kenu sport társadalmi beágyazottságát. Keressük a
fejlődés, a továbblépés lehetőségeit, de mint az eddigi összegzések is mutatják, az elmúlt 4 év, ezen a téren
is sikeres volt.
Tisztségviselőink: Béke László elnök, Bacsa Ferenc, Barkóczi László, Dr. Juhász Péter, Somodi Bertalan
elnökségi tagok.
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2017-2020 közötti időszak tervei
Versenyzők foglalkoztatása területén
A Tisza adottságai, és a jövőt érintő további beruházások terveink szerint versenyképessé teszik a
Tiszaújvárosi KKSE-t bármelyik más klub vízfelületével, vagy sportkomplexumával szemben. Eredményesnek
és a jövőre nézve követendőnek tartjuk az egyes csoportokban a kb. 5 éven belüli korosztályok edzését. Új
és fontos feladatot jelent az elkövetkezendő időszakban az U23 korosztályba érő versenyzőink megtartása,
menedzselése. A következő négy évben a megfelelő menedzselési stratégiával, és a helyi edzéslehetőségek
bővítésével, a sportszakmai háttér fejlesztésével, és anyagi támogatással alternatívát kínálhatunk a legtöbb
egyesülettel, és edzéshelyszínnel szemben a versenyzőink számára. Célunk a kajak-kenu sport további
fejlesztése immár régiós szintre emelve. Céljaink elérése érdekében a jövőben kiemelten kell foglalkozni a
következő feladatokkal:
- Sportág népszerűsítés, az utánpótlás bázis megtartása, szélesítése.
- Az egészséges életmód, a vízi turizmus népszerűsítése.
-	A masters korosztály „visszacsábítása” a vízi életbe és lehetőség szerint bekapcsolása a
versenyzésbe is.
-	Meg kell találni a lehetőségét a jelenlegi versenyzők minél tovább a sportágban tartani, technikai
és taktikai tudásukat fejleszteni.
Szakágak vonatkozásában egyértelmű cél a további létszámbővítés, különös figyelmet fordítva a
kenus szekcióra. A bővülésben a közeli településekről származó gyerekeken túl számítunk a régiós
tehetséggondozás során az egyesületünkbe igazoló tehetséges utánpótlás korú versenyzőkre is. A
különböző iskolai versenyeken, rendezvényeken meg kell szólítani a tehetségesnek vélt gyereket bevonni
őket a versenysportba.
A magasabb korosztályt érintően a jövőkép inkább a több éves edző-versenyzői kapcsolatokon alapuló, kis
létszámos műhely munka irányába mozdul el, ami lehetővé teszi a nemtől, és távtól függően differenciált
felkészülést. Meg kell találni a versenyzőink versenyszámaihoz alkalmas stratégiai partnereket más
egyesületek csapatainál, meg kell tanulni együttműködni közös edzések, és táborok keretei között.
A létszámok vonatkozásában a következő ciklus végére célként tűzzük ki, hogy elérjük a 150 fős létszámot,
melyből a versenyengedéllyel rendelkezők száma meg kell haladja a 100 főt. Ekkora létszám hatékony vízi
edzéseire a felújított Tiszaújvárosi vízitelep alkalmas, de a téli felkészülésben fontos szerepet játszó Városi
Sportcentrumban szükséges fejlesztéseket kezdeményezni.
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Az edzők foglalkoztatása területén
Vidéki egyesületek körében megoldandó problémát jelent a szakképzett edzők hiánya. Ebben a tekintetben
a több mint 50 éves tiszaújvárosi kajak-kenu sport hagyományai miatt az átlagostól jobb helyzetben
vagyunk, több korábbi sportoló vett részt edzőképzésen. Ennek ellenére ezt régiós szinten kezelni kell, meg
kell szervezni a régiós edzőképzést. Különösen figyelni kell a sportág iránt érdeklődő testnevelő tanárok
képzésére. Fontos a korszerű edzésmódszerek bevonása a felkészülésbe és összhangban alkalmazása a régi
bevált megoldásokkal. A régióban felépített orvosi-, rehabilitációs háttérrel, mérésekkel párosul majd az
edzői szem, és a több éves közös munka intuíciója. A 2017-2020 közötti ciklusban az edzői létszám mintegy
2-3 fővel való bővülésével kalkulálunk.

A szabadidősport területén
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület tulajdonát képező közel 9.000m2 telekterületű
ingatlant terveink szerint egy sport-szabadidő központtá kívánjuk fejleszteni, amely a versenysport mellett
helyet adna az iskolai csoportok, baráti társaságok, a városlakók családi napjainak, pihenőhelyet jelentene
a kerékpáros-, víziturizmus résztvevőinek. Ezt a beruházást döntően önkormányzati segítséggel tervezzük
megvalósítani. Egyesületünk 2015-ben bekapcsolódott a vízitúra megállóhely fejlesztési programba. A
vízitúrázók részére felújítjuk, korszerűsítjük a vizesblokkokat, a sátorhelyek mellett szálláshelyeket alakítunk
ki. A Felső-Tiszavidék vízitúra megállóhely fejlesztési pályázat forrásait kihasználva az ingatlanfejlesztés II.
ütemeként vízitelepünk felépítményei 2017 végére megújulnak. Reményeink szerint egy korszerű, vonzó
vízisport centrumot fogunk kialakítani.
A kényelmes környezetben túrahajók, kerékpárok bérbeadását fogjuk biztosítani, felújítjuk, újraindítjuk
a területen található egykori büfét. Kialakítunk egy 24 ágyas szálláshely szolgáltatást, amely a túrázók
kulturált szállását biztosítja. Ezen fejlesztések bevételei a jövőben hozzájárulnak egyesületünk fenntartható
fejlődéséhez.

Versenyeztetési tervek
A versenysportban lehetőségeink függvényében a legtöbb kajak-kenu versenyen való részvételt tervezzük,
kiemelten az országos és a nemzetközi versenyeken való minél nagyobb létszámú részvételt. Fontosnak
tartjuk a napjainkban is a TKKSE által megrendezett versenyek további megrendezését. (Borsod-AbaújZemplén Megye Bajnoksága – Tisza holtág, Sprint Aréna- Kajak-Kenu Utánpótlás verseny – Városi Dísztó).
Terveink között szerepel külföldi egyesülettel együttműködve kölcsönösen látogatni egymás versenyeit,
edzőtáboroztatni versenyzőinket. Ezzel is szokatni őket a nemzetközi versenyek hangulatához.
Az iskolai, szabadidős versenyeinket is tervezzük folytatni, hiszen fontos kapcsolatot jelentenek a
versenysport és a civilek között. (SuliSárkányok- Regionális Iskolai sárkányhajó verseny, Polgári Sárkányhajó
Fesztivál)
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Eredményességi célkitűzések
A 2017-2020 közötti időszakban célunk az egyesület eredményességének növelése, az országos egyesületi
rangsorban elért helyünk, a Top10-ben megtartása, stabilizálása. A stabil nagy létszámú utánpótlásunknak
köszönhetően várható válogatottjaink számának növekedése, amely 2020-ra elérheti a 20 főt. A 2017-18ban U23-as korosztályba lépő versenyzőink távlati célja a 2020-as Tokiói Olimpia. Az oda vezető úton lépésről
lépésre, magas színvonalú szakmai munkával és megfelelő infrastrukturális és anyagi háttér biztosításával
vezethet az út.

A fenti céljaink eléréséhez további fejlesztésekre van szükségünk, melyek segítségével nem csak a
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület, hanem a régió kajak-kenu sportja, valamint a vízitúrázás
is további fejlődés elé nézhet. A folyamatban lévő beruházások befejezése után szükség lesz az ingatlanokon
energetikai beruházásokra, a hajóparkunk bővítésére, az edzői motoros flotta fejlesztésére.
A közeljövőben megoldandó feladatot jelent számunkra versenyzőink utaztatása. Megkerülhetetlen
lesz ebben az időszakban mikrobuszok beszerzése. Egyesületünk jelenleg nem rendelkezik saját
szállítóeszközökkel. Az utazásokat mikrobuszbérléssel, szívességi kölcsönadással, valamint szülői segítséggel
oldjuk meg. Optimális helyzetet az jelentene, ha minden csoport rendelkezésére állhatna egy-egy
mikrobusz. Ezekre a fejlesztésekre a forrásokat részben szövetségi infrastrukturális, részben eredményességi,
valamint önkormányzati támogatásból tervezzük megoldani. Folyamatosan keressük, bízunk benne, hogy
a négyéves ciklus végére találunk egyesületünk számára egy névadó szponzort, akinek támogatásával is
biztosítható fejlődésünk. Jelentős bevétellel kalkulálunk a tagdíjakból, valamint a fenntartható fejlődés
érdekében végrehajtott beruházásokból is. (szálláshely, büfé üzemeltetés, edzőtáborok szervezése stb.)

Kérem beszámolónkat elfogadni, az abban megfogalmazott céljaink elérését a jövőben támogatni
szíveskedjenek!
Sportbaráti üdvözlettel:

Béke László
elnök
Tiszaújváros, 2016. november 8.
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