
Javaslat a Win-win Sc 2021.évi szakmai tervére

A dokumentum készítésekor ismételten járványügyi helyzet áll fent Magyarországon a

koronavírus miatt. A Win-win Sportclub 2021-es terve ezért tartalmaz opcionális tényezőket.

A kangoo jump szakág rendszeres edzései az iskolai tanévhez igazodva zajlanak. A szakosztály

célja olyan 6 és 16 év közötti fiatalok megmozgatása, akik szeretnének rendszeresen sportolni, de

nem kívánnak élsportolóvá válni. A résztvevők választhatnak a gyerek (6 éves kortól) és tini (10 éves

kortól) foglalkozások között. A korosztályos felbontás biztosítja a felkészültséghez megfelelő kangoo

jumps edzéseket. A fiatalok az Sc szervezésében zajló karácsonyi gálán felül más, az edzések

helyszíneihez kötődő eseményeken mutatják be tudásuk szeretteiknek.

A vitorlás szakosztály verseny céljai a BAHART (amatőr) regatta megszűnésével kisebb

hangsúlyt kapnak. A Magyar Vitorlás Szövetség egyesületi tagdíja sávos rendszerű, így alapos

körültekintést igényel a sportolói tagdíj megállapítása, mely a jelenlegi bizonytalan helyzetben extra

kihívás elé állítja a szakosztályt. A tagság és baráti köre lelkes, az aktuális kijárási szabályozások szem

előtt tartása mellett a hajók vízre helyezése és a rendszeres edzések megkezdődtek.

Kispataki Viktor és Sövegjártó Petra az Országos Csapatbajnokság versenyeitől a járványügyi

helyzetre való tekintettel távol maradtak. A nyári szünetet követően a Vegyes-páros Bajnokság válhat

prioritássá rendszeres edzésmunka mellett.

E-sport szakosztályunk egy megújulást követően Hungarian E-sport Series néven versenyez. A

három kategóriában zajló versenyek mellett reméljük lehetőség lesz egy személyes ligatalálkozó

szervezésére is.

Az egyesület rendszeresen figyeli a különböző pályázati lehetőségeket, az EPER és NIR

rendszerekben regisztrációval rendelkezik. Vizsgálja további országos szakszövetségek tagsági

lehetőségeit, azaz, hogy a belépési költségek milyen egyéb pozitív hatással, lehetőségekkel járnak a

Sportclub életében. A kangoo jumps szakosztály Kispest Önkormányzata pályázati felhívásán 2020-ban

sikeresen vett részt, a 2021-es évre is reménykedünk hasonló sikerekben.

A speciális helyzet a gazdaság mind szereplőjét kihívás elé állítja. A Sportclub szándéka az,

hogy a 2021-es évben működési stabilitását fenntartva, a járványügyi helyzetnek megfelelően

programjait megvalósítsa.
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