A Kerepesi Városi Sport Egyesület
Röplabda Szakosztályának 2020-as évértékelője
Úgy gondolom, hogy az elmúlt év bővelkedett meglepő fordulatokban, izgalmakban, volt részünk szomorúságban,
örömben, fájdalomban, veszteségben. Soha nem látott és meg nem élt helyzetekhez kellett alkalmazkodnia minden
embernek, sportolónak, családnak. Életünk minden területére kiható világjárvánnyal terhelt 2020-as év megtanított
az azonnali alkalmazkodásra, türelemre, fegyelmezettségre. Ez a pandémiás helyzet árnyékolta be a
mindennapjainkat, alakította át a már jól megszokott és biztonságot adó napirendünket, szokásainkat.
Természetesen a sportvilág, így kis csapatunk is megérezte, megélte ennek minden nehézségét. Az év első negyedében
aktív sportéletet tudtunk élni, folytak az edzések, elindultak a bajnokságok. Tavasszal már két csapatot tudtunk nevezni
a Magyar Bajnokságba, amelyből sajnos csak egy tudta igazán megmutatni tudását, hiszen röviddel azután
felfüggesztették az utánpótlás tornákat.
Az ezt követő időszakban sajnos hosszú időre elbúcsúztunk egymástól, hiszen március közepétől a járvány elleni
védekezés kapcsán hozott intézkedések határozták meg az életünket. Az elhúzódó szünetet követően megcsappant
létszámban tudtunk csak ismét hadba állni. Sokunk életébe döntő fordulatot hozott ez a váratlan élethelyzet, így
néhányan kénytelenek voltak búcsút inteni a röplabdának, de voltak olyanok is, akik kivártak, félve kezdtek ismét bele
a megszokott mindennapokba. Szeptember végére állt össze ismét az régi, stabil gárda, akik töretlen lelkesedéssel
vetették bele magukat az edzésekbe. Fejlődésünket mi sem bizonyítja jobban, minthogy a gödöllői tornát gyönyörű
eredménnyel zártuk.
Ezt követően sajnos újfent megállásra köteleztek bennünket a súlyosbodó járványhelyzet miatt, így lelkesedésünket
ismét alább kellett hagynunk. A megannyi újrakezdés, leállás ellenére azt gondolom, hogy csapatunk hatalmas
fejlődésen ment keresztül. Bízom abban, hogy az idei év hoz számunkra egy olyan állandóságot, amelyben már
töretlenül, kényszerszünetek nélkül tudjuk majd folytatni a megkezdett munkánkat. Természetesen mindenki számára
az egészség a legfontosabb és ezt tartjuk szem előtt a továbbiakban is.
Az idei év legfontosabb célkitűzései közé sorolnám azt, hogy szeretnénk első, második osztályos gyerekekkel kibővíteni
korosztályainkat, valamint a város és a környékbeli települések röplabdázni vágyó gyerekeit is várjuk sok szeretettel!
Kívánunk Mindenkinek egészségben, nyugalomban, szeretetben bővelkedő hétköznapokat egész évre!!!

