VESLAŠKA SEKCIJA

LETNO POROČILO VESLAŠKE SEKCIJE ZA LETO 2018

V letu 2018, smo skupaj z jadralno sekcijo uspešno izpeljali športni tabor in skupaj z
motnavtično sekcijo 25. RANCARIJO. Pri izvedbi obeh dogodkov smo z veliko vnemo iskali
mlad in nov kader za tekmovalni pogon veslaške sekcije. Žal smo bili ne uspešni. Za ta ne
uspeh, ki se nam dogaja vse od 2016 ugotavljamo, da nam primanjkujejo finančna sredstva s
katerim bi lahko stimulirali trenerja, ki bi se dnevno ukvarjal z mladimi veslači in tudi z njimi
sodeloval na tekmovanju. Pomoč s strani Kajakaške zveze Slovenije je minimalna oziroma je
skoraj ni. Do leta 2016 je naše društvo bilo deležno pomoči s strani Kajakaške zveze
Slovenije, ki je videlo velik potencial v našem društvu in Ptujskem jezeru. Zelo so cenili našo
zagnanost saj smo bili uspešni pri pobudi gradnje veslaške proge za kajak in kanu na mirnih
vodah. To je bila prva tekmovalna proga v Sloveniji na kateri smo kvalitetno organizirali
Državna prvenstva od leta 2008 do leta 2015, po tem letu Mestna občina Ptuj ni videla
potenciala v tem športu kljub temu, da smo v Ptuju dva dni gostili več kot 200 tekmovalcev in
prispevali k promociji Ptuja in Ptujskega jezera. Postavitev proge za tekmovanje je bila
predraga za Ptuj. Z izgubo takšnega tekmovanja tudi ni bilo več prave promocije za ta šport in
s tem tudi ne odzivnost mladih za vključevanje v program, ki smo ga v naši sekciji ponujali.
V lanskem letu smo izgubili tudi vrhunskega kanuista Tilena Vidoviča, ki je prenehal z
aktivnim tekmovanjem zaradi študijskih obveznosti. Tilen Vidovič še je vedno član naše
sekcije na katerega računamo, da bo po končanem študijo aktivno deloval v sekciji in predajal
svoje znanje in izkušnje mlajši generaciji in pomagal ponovno navduševati mlade za ta šport.
Veslaška sekcija se zahvaljuje vsem članom društva, ki so nam pomagali pri izvedbi 25.
RANCARIJE in športnega tabora, še posebej gre zahvala članom motonavtične in jadralne
sekcije.
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