Az Érdi K
Kerékpáros és
é Triatlon Sp
portegyesüleetet egy sportszerető baráti társaságg alapította meg,
m akik
már töb
bb éve együttt és eredményesen verrsenyeznek. Az egyesüle
et alapítása azért fogalm
mazódott
meg ben
nnünk, mertt örömmel láttuk, hogy városunk fiatalos lakossága körébeen egyre népszerűbb
szabadid
dősport a kerrékpározás, a futás, és azz úszás.
Egyre tö
öbben, és eggyre több hazai és külfööldi versenyyen találkozu
unk és állunnk dobogóra mi, érdi
sportoló
ók.
Célunk, hogy segítsü
ük a sportoló
ók felkészülé sét, versenyyzését, amit csak
c
szervez ett formában tudunk
ni. Szeretnén
nk egy jó éss eredmény es közösségget felépíteni, ahol együütt sportolha
atunk, és
megtenn
együtt tö
ölthetjük el szabadidőnk
s
ket nemtől éss kortól függgetlenül. Szeretnénk min él szélesebb
b réteggel
megismeertetni a kerékpározá
ást, mint szabadidősportot. Céljaink közöött szerepe
el, hogy
kerékpárrozhatóbbá tegyük váro
osunkat, hoogy az oktattási intézmé
ények biztonnságosan elérhetőek
legyenekk a gyermekeek számára is kerékpárraal.
Szerencssés helyzetbeen vagyunk, mert telepüülésünk nagyyon jó adottságokkal renddelkezik a he
egyi és az
országútti kerékpáro
ozáshoz is, triatlonosain
t
nknak pedigg úszó edzéseiket immáár az Érd Arénában
A
végezhetik.
Az egyessület fő felad
datának a sp
portolók felkéészülését és versenyzésé
ét tekinti, dee kiemelt figyyelmet és
nagy en
nergiát ford
dítunk az utánpótlás nevelésre. Csapatunk legkisebb versenyzői az ovis
korosztáályból kerüln
nek ki. Fonttosnak tartjuuk, hogy a gyermekekkkel már egéészen kicsi korukban
k
megszerrettessük a mozgást, a sportolást és megism
mertessük velük az egéészséges éle
etmódot.
Egyesüleetünkben szívesen látjuk azokat is akkik nem csak versenyezni szeretnénekk, hanem eggyszerűen
csak egyy jó közösséggben szeretné
ének sportollni, szabadidejüket aktíva
an és egészséégesen eltölteni.
Az egyessületen belü
ül három szakosztályt hooztunk létre, a hegyikeré
ékpár, az orsszágúti kerékkpár és a
triatlon szakosztályo
okat. A tavalyi évben a hegyikerékp
pár szakosztályunk verseenyzői több mint 10
mal álltak do
obogóra a ha
azai versenyeeken.
alkalomm
Szeretetttel várjuk sorainkba
s
azz Érd és voonzáskörzetében lévő ke
erékpárosok,
k, futók, tria
atlonosok
jelentkezzését, már ovis kortól amennyibenn szeretnéne
ek egy igazá
án jó és ereedményes csapathoz
c
tartozni..
Elérhető
őségeink:
2030 Érd
d, Csaba utcaa 56.
www.éktse.hu
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