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SPRAWOZDANIE

z dzialalnosci sportowej Miedzyzakladowego Klubu Sportowego "Alit" w
Ozarowie za 2007 rok

r-- Miedzyzakladowy Klub Sportowy "Alit" dziala na terenie miasta
i gminy Ozarów, zajmuje sie organizowaniem i propagowaniem
sportu wsród dzieci i mlodziezy z Ozarowa i okolic. Klub zrzesza
okolo 160 zawodników nalezacych do trzech sekcji sportowych tj.
pilka nozna, tenis stolowy i brydz sportowy.

Najwieksza i najbardziej popularna jest sekcja pilki noznej, która
realizuje rozgrywki w siedmiu grupach rozgrywkowych skupiajac 123
osoby:
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1. IV liga seniorów
2. Liga Juniorów Starszych /87-88/
3. Swietokrzyska Liga Juniorów Mlodszych (rocznik 1989/90)
4. Liga Trampkarzy Starszych / 91-92/
5. Liga Mlodzików Starszych /93-94/
6. Grupa orlików /95-96/
7. Grupa naborowa zaczków- szkólka /96 i mlodsi/

Druzyna Juniorów Starszych prowadzona przez trenera
Boguslawa Markwardta w 2007 roku liczyla 15 zawodników,
mlodziez uczestniczyla w rozgrywkach ligowych województwa
swietokrzyskiego, na pólmetku rozgrywek zajela V miejsce.



Najzdolniejsza mlodziez tej grupy bierze udzial równiez w zajeciach
druzyny seniorów.

Druzyna Juniorów Mlodszych prowadzona przez trenera Emila
Urbana w 2007 roku liczyla 16 zawodników, mlodziez uczestniczyla
w rozgrywkach ligowych województwa swietokrzyskiego, w lidze
uczestniczy 14 zespolów, zajecia odbywaly sie 3 razy w tygodniu.

~

Druzyna prowadzona przez trenera Grzegorza Witka uczestniczy
w rozgrywkach ligi Trampkarzy Starszych w Podokregu SZPN
Sandomierz zajmujac I miejsce na zakonczenie rundy jesiennej sezonu
2007/2008. W zajeciach odbywajacych sie 3-4 razy w tygodniu
uczestniczylo 22 osoby.

W druzynie Mlodzików Starszych na treningi uczeszcza 20
zawodników. Zajecia sa prowadzone w wymiarze 2 do 3 jednostek
treningowych w tygodniu. Druzyna pod kierunkiem trenera Jacka
Stepnia w rundzie jesiennej rozegrala 10 meczów
mistrzowskich,zajmujac III miejsce.

~

W roku 2007 prowadzone byly równiez zajecia dla
najmlodszych adeptów sztuki pilkarskiej - grupa Orlików i grupa
Zaczków /naborowa/. W treningach orlików uczestniczy 16 chlopców
a w grupie zaczków 14, zajecia odbywaja sie \2-3 razy w tygodniu
Druzyny te nie uczestnicza w rozgrywkach ligowych natomiast biora
udzial w mini turniejach organizowanych przez klub

W kadrze druzyny seniorów zgloszonych do gry w IV lidze
swietokrzyskiej bylo 22 -tu zawodników. Zespól prowadzony przez
trenera Jaroslawa Lipowskiego w obecnym sezonie na pólmetku
rozgrywek zajal VII miejsce. Zajecia treningowe odbywaly sie w
okresie przygotowawczym 5 razy w tygodniu /styczen, luty/ w trakcie
sezonu rozgrywkowego 3-4 razy plus mecz mistrzowski. W zimowym
okresie przygotowawczym odbyl sie obóz dochodzeniowy w
Ozarowie oraz 9 meczy kontrolnych rozgrywanych z druzynami
naszego województwa. Zespól bral udzial w turniejach halowych w
Ilzy i w Starachowicach. W zespole gra kilku utalentowanych
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mlodych zawodników z Ozarowa tj. Grzegorz Pekaiski, Tomasz
Persona, Piotr Sorbian, Radoslaw Buglewski.
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Klub zapewnia wszystkim zawodnikom na meczach
wyjazdowych posilki i napoje chlodzace. Szkolenie dzieci i mlodziezy
przebiega pod okiem doskonalych szkoleniowców z II klasa trenerska.
Zajecia w zaleznosci od pory roku odbywaja sie na obiektach Alitu
lub na hali sportowej ZSO im. Edwarda Szylki.
W okresie zimowym poszczególne grupy mlodziezowe braly udzial w
licznych turniejach halowych w Starachowicach, Pionkach, Ilzy,
Bidzinach co wiaze sie z okreslonymi kosztami ( wpisowe na turniej,
transport, wyzywienie, napoje chlodzace, ubezpieczenie)

~

Nastepna sekcja dzialajaca w klubie jest tenis stolowy. Sekcja
skupia 30 zawodników /8 mlodzików, 10 kadetów, 4 juniorów, 8
seniorów/ trenujacych pod opieka dwóch instruktorów: Jaroslawa
Gaborskiego i Piotra Czerwonki. Zawodnicy sekcji tenisa stolowego
biora udzial w zawodach organizowanych przez Swietokrzyski
Okregowy Zwiazek Tenisa Stolowego w poszczególnych kategoriach
wiekowych. Zajecia odbywaja sie na sali gimnastycznej Zespolu
Szkól im. Marii Sklodowskiej-Curiecztery razy w tygodniu - od
wtorku do piatku w godz. 16.30- 19.00.
Pierwsza druzyna seniorów reprezentuje nasze miasto w rozgrywkach
II ligi .Obenie po I rundzie zajmuje 4 miejsce i jest w grupie walczacej
o awans do 1- Ligi. W rozgrywkach 2007 r. zawodnicy wywalczyli
awans do turnieju ogólnopolskiego w Rzeszowie /Wieslaw Mazurek/.
Na zajecia we wtorki i czwartki moga równiez uczestniczyc amatorzy
i milosnicy tenisa stolowego.

Najmniejsza sekcja naszego klubu jest brydz sportowy liczacy 6
zawodników - seniorów. Sekcja brydza prowadzi rozgrywki w lidze
okregowej. Ponadto zawodnicy brali udzial w turniejach w
Starachowicach, Kielcach, Radomiu, Ostrowcu Sw zajmujac czolowe
lokaty.
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Jak wynika z przedstawionego sprawozdania wiekszosc osób
zrzeszonych w naszym klubie to dzieci i mlodziez która biorac udzial
w treningach i meczach nalezycie wypelnia swój wolny czas oraz
doskonali swoje umiejetnosci.

Wspólpracujac ze SZPN w Kielcach prowadzimy selekcje do
kadry województwa i mamy w niej trzech reprezentantów.

W 2007 roku klub wspólorganizowal turniej pilki noznej z okazji
Dni Ozarowa oraz festyny sportowe z takimi organizacjami jak szkoly,
Dom Kultury, Straz Pozarna, Policja (turniej dzikich druzyn). Ponadto
klub wspomaga dzialanie grup niezrzeszonych tj. druzyna oldboys z
Ozarowa.

~

Tak szeroko prowadzona dzialalnosc Klubu MZKS "ALIT" w
glównej mierze jest mozliwa dzieki dotacji otrzymywanej z UMiG w
Ozarowie za co Zarzad klubu pragnie serdecznie podziekowac Panom
Burmistrzom Marcinowi Majcherowi i Pawlowi Redziakowi oraz
Radzie Miasta i Gminy w Ozarowie.

/"'-

Otrzymywane od Panstwa pieniadze sa wykorzystywane na
prace z mlodzieza tj. m.in. wyzywienie, napoje chlodzace, opieka
medyczna, ubezpieczenie, sprzet i stroje sportowe, wynagrodzenia
sedziów i trenerów oraz biezace utrzymanie stadionu czy li nawozy,
wapno, paliwo, energia elektryczna.

Szczególowe rozliczenie otrzymanej dotacji przedstawiamy ponizej:
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Sprawozdanie z wykonania zadania okreslonego w ofercie na 2007r.
"Organizowanie i propagowanie sportu kwalifikowanego wsród dzieci i mlodziezy"

Utrzymanie i obsluga obiektów sportowych

remonty
swiatlo, telefon, woda
nawozy, wapno, paliwo do kosiarki
pracownicy /wynagrodzenia/

kosiarka

500,00
12900,00

8200,00
52000,00
6400,00

80000,00;----.

Koszty opieki nad zawodnikami, sprzet sportowy, wyjazdy na mecze

transport /wyjazdy na mecze/
wyzywienie, woda mineralna
opieka medyczna, sr. czstosci, ubezpieczenie
sprzet sportowy, wpisowe
delegacje sedziowskie

28000,00
5800,00
6000,00
8600,00
6600,00

55000,00
Wynagrodzenia trenerów

zajecia sportowe z mlodzieza 65000,00

~

Razem koszty 200.000,00

Dokumentacja do w/w rozliczenia zostala przekazana w UMiG Ozarów
przy podejmowaniu kolejnych rat dotacji.
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