Szilágyi DSE sportfejlesztési koncepció 2015/16
Egyesületünk célja, hogy iskolai keretek között népszerűsítse a sportolást, a szabadidősportot, a
labdarúgást és kiemelten a futsal sportágát Veszprémben, Veszprém megyében. Egyesületi alapon
működve, amatőr formában kívánjuk lerakni a sportág utánpótlásának alapjait együttműködve a helyi
futsal clubbal. A fiatalokat szeretnénk visszacsalogatni a sport „útjára” és segíteni őket az egészséges
életmód kialakításában. Elsősorban bázisként szeretnénk működni, mely biztos alapot ad városunk
sportjának, ezen belül az egyre népszerűbb futsalnak. Külföldi mintákat vizsgálva és szakmai
tanácsadások révén jutottunk arra az elhatározásra, hogy az alapokat az iskolai szintéren kell
megszerezni és ez indukálta az együttműködésünket a 1.Futsal Club Veszprém egyesülettel, illetve az
FCV Sportszervező Kft-vel. Fontosnak tartjuk a sport melletti tanulást is, és már most felkészítjük a
gyerekeket a kettős életvitelre, a sport utáni lehetőségekre. Iskolánkban felmenő rendszerben jelen van
a mindennapos testnevelés, és Diáksport egyesületünk a TAO adta lehetőségeket kihasználva valódi
„sportos” képzést valósít meg.
Az egyesület sportfejlesztési programjának célja minél több utánpótláskorú gyermek bevonása a
labdarúgásba, futsalba. Szakmai szempontokat mérlegelve döntöttünk a futsal kiemelésével, hiszen a
sportág adottságai rendkívül komplexek és így a résztvevői általános képzést szerezhetnek. A
megszerzett képességeket – állóképesség, gyorsaság, dinamikus láberő, mozgáskoordináció – az élet
és a sport más területein is kamatoztathatják.
Fontosnak tartjuk az edzői, testnevelői gárda rendszeres, folyamatos továbbképzésének, szakanyagok
beszerzésének biztosítását, illetve az utánpótlásban dolgozó szakemberek erkölcsi megbecsülésén túl
kielégítő anyagi elismerésüket is. Kidolgozzuk a programunkhoz hatékonyan kapcsolódó „szakemberlétrát”, ily módon a testnevelő, az edző, a szakmai vezető, a masszőr, a sportorvos közösen tud
dolgozni és rendkívüli mértékben növeli a rendszer hatékonyságát.
Sportkoncepciónk feladata a tehetségek felismerése Veszprém és vonzáskörzete óvodáiban,
iskoláiban, ezzel ideális tömegbázis kialakítása. Gyermekek integrálása és a futsallal, labdarúgással
való megismertetése, megszerettetése. Kapcsolódunk az MLSZ utánpótlás fejlesztő programjához
(Bozsik-program, szakemberképzés, tehetséggondozás). Kidolgozzuk a tehetségkutató- és fejlesztő
programunkat, mely hosszú távon meghatározza irányelveinket.
Feladatok:
Az egyesületben sportoló gyermekek folyamatos versenyeztetése a különböző korosztályos
bajnokságokban, emellett versenyzési lehetőség biztosítása a különböző hazai és nemzetközi
utánpótlás tornákon. A meglévő létszámok növelése, tömegbázis kialakítása. Az idei évtől megyei
szintű bajnokságokat szervezünk az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóságával közösen U9-es
korosztálytól felfelé. Sőt egy felnőtt megyei bajnokság indításával lehetőséget teremtünk az U19-es
korosztályból kiöregedő, illetve a tehetséges U17-es gyermekek számára a futsal folytatásához. Ezáltal
egy lépcsőt iktatunk be a felnőtt szint és az utánpótlás közé, mely könnyebbé teszi az átállást.
Az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése végett
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcímen a következőkre pályázik egyesületünk.
o sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása a különböző korosztályos csapatok
számára:
 A versenyeztetéshez szükséges felszerelések beszerzése. Mezek, melegítők,
cipők, labdák, táskák és kiegészítő felszerelések (kondicionáló gépek,
jelzőbóják, megkülönböztető mezek, bemutató táblák, kompresszor)
vásárlásával igyekszünk amatőr sportolóinkat segíteni azzal, hogy megfelelő
körülmények között, megfelelő felszerelésben sportoljanak. Hét utánpótlás
csapatot is ellátunk a megfelelő sportszerekkel, melyek még hiányoznak az
eddigi beszerzéseinkből. Úgy gondoljuk a mai világban ezek már
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alapkövetelmények a sportoláshoz. Ezekkel a lehetőségekkel igyekszünk
magunkhoz csalogatni a fiatalokat és a sporton, a futsalon keresztül az
egészséges életmódra nevelni őket.
az edzések, helyi versenyek, bajnokságok zavartalan lebonyolításához megfelelő
infrastrukturális feltételek biztosítása, mivel nem rendelkezünk saját csarnokkal, így
bérelnünk szükséges. Kiadásaink jelentős részét teszik ki a bérleti díjak.
csoportos utazás feltételeinek biztosítása, ezáltal, minél több versenyre, kupára való
eljutás lehetőségének megteremtése.
Suli-Futsal bajnokság szervezése, lebonyolítása együttműködő partneriskoláink (8
általános iskola, 7 középiskola) számára.
sportszakemberek bérezése a jogszabályoknak megfelelően
 Ügyvezető elnök, aki az alapszabályban megfogalmazottak szerint az
egyesület egészéért felel, elszámolási kötelezettsége van az egyesület
elnöksége és a támogatók felé. Képviseli az egyesületet minden szükséges
fórumon. Felel a szakmai, a személyi és a pénzügyi feladatokért.
 A technikai vezető a csapat napi feladataival (igazolások, mérkőzések
szervezése, beszerzések, kapcsolattartás) foglalkozik. Munkája nagyban
hozzájárul a csapat munkájához, hiszen nem terhel mást (edző, ügyvezető).
 A szakmai munkáért egy fő szakmai vezető mellett három edző felel. Az
utánpótlással két fő foglalkozik a szakmai vezető koordinálása mellett.
Egymással egyeztetve végzik a napi munkájukat. Beszámolási
kötelezettséggel tartoznak a szakmai vezetőnek. A kidolgozott koncepció
alapján az egyesület hosszú távú szakmai megalapozása a feladatuk. Erőnléti
edző folyamatosan figyelemmel kíséri, fejleszti a programban résztvevő
gyermekek fizikai, erőnléti állapotát. Az orvosi, egészségügyi stáb
közreműködésével segítséget nyújt a korosztályos edzőknek, nevelőknek az
edzésprogramok, edzéstervek kialakításában. Életmód- és étkezési tanácsokat
nyújt a gyermekek részére.
 Orvosi stáb: Folyamatosan figyelemmel kíséri a programban résztvevő
gyermekek egészségi állapotát. Az erőnléti edző közreműködésével segítséget
nyújt a korosztályos edzőknek, nevelőknek az edzésprogramok, edzéstervek
kialakításában. Életmód- és étkezési tanácsokat nyújt a gyermekek részére.
 Az ügyvezető további munkáját segíti egy ügyvéd, egy könyvelő és egy
marketingfelelős. Ők a szakmájuk specialitása végett látnak el fontos feladatot
az egyesületnél. Az ügyvéd a szerződések és hivatalos dokumentumok
elkészítésekor, illetve jogi kérdésekben van segítségünkre. A könyvelőnk
végzi a pénzügyi feladatokat és felel az egyesület szabályos gazdálkodásáért,
illetve közreműködik a pályázatokban, a társasági adó elszámolásában.
Marketingfelelősünk, új feladatkörként azon dolgozik, hogy az egyesületet és
annak arculatát kialakítsa és eladhatóvá tegye. Az ő feladata a sajtóval való
kommunikáció, a weblapunk szerkesztése, illetve lehetséges új támogatók
felkutatása.
sportegészségügyi kontroll kialakítása, mely fontos része a hatékony
utánpótlásképzésnek – sportmasszőr, orvos alkalmazása

Az egyesület sportfejlesztési programjának legfontosabb összetevője a helyi és a kistérségbe élő
gyerekek egészséges életmódra való nevelésének biztosítása a labdarúgás, futsal által. Az edzőkkel és
a testnevelő tanárokkal karöltve minél több gyerek beintegrálása az egyesületbe. A program másik
jelentős része minél több, az egyesület által kinevelt labdarúgó, futsal játékos nívós klubok utánpótlás

csapataiba, illetve akadémiákba történő irányítása. Igazodva az MLSZ fejlesztési irányelveihez,
igyekszünk kis egyesületként a tömegesítésben részt venni. Elképzeléseink megvalósításához nyújt
számunkra nagy segítséget a társasági adó adta lehetőség.
Projektidőtartam:
2015.06.01 - 2015.09.01 Felkészülés a bajnoki szezonra, esetleges edzőtábor szervezése, lebonyolítása
2015.06.01 – 2015.08.31 tagtoborzás, kiválasztó sportnapok szervezése, igazolások intézése
2015.07.01. – 2015.08.31 Edzőmérkőzések szervezése, lebonyolítása
2015.09.02 - 2016.05.10. Bajnokság 5 korcsoportban, torna és nyílt vegyes rendszerben
2015.09. 01.– 2016.05.30 Együttműködő partneriskolák közötti iskolai futsal-bajnokság lebonyolítása
2015.12. hó Évzáró sportgála szervezése
2015.06.01. – 2015.05.30. Sportág tömegbázisának folyamatos növelése, sportág népszerűsítése
2016.05. hó Szezonzáró családi nap szervezése, lebonyolítása

MLSZ Sportstratégiához való viszony
Sportfejlesztési programunk az MLSZ stratégiájához alkalmazkodva születettet meg.
Elsősorban az utánpótlásképzésben vállalunk szerepet, együttműködve felnőtt csapattal,
ezáltal biztosítva a fejlődés lehetőségét a gyerekeknek. Az utánpótlás nevelésen belül a
tömegbázis növelése, kialakítása szintén kiemelt célunk, mely egyezik az MLSZ
stratégiájával. A megfelelő utánpótlásképzéshez szükséges a megfelelő szakembergárda, ezt
megfelelő szakmai vezetés mellett szakedzőkkel és testnevelőkkel szeretnénk megoldani, ily
módon kialakíthatunk egy ideális rendszert, mely lépcsőzetesen épül fel és megfelelően
szolgálja a fiatalok fejlődését. A tehetséggondozásban is igyekszünk szerepet vállalni és
megfelelő kapcsolatrendszert kiépítve klubon túli lehetőségeket (más nagyobb
egyesületekben) kínálunk fiataljainknak. Az ideális képzés elengedhetetlen része a szakmai
háttér mellett a megfelelő orvosi, egészségügyi háttér. Ennek lehetőségeinkhez mérten
igyekszünk megfelelni.
Előző sportkoncepcióink mentén elindult egy folyamat, mely jövőbe mutató és fenntartható.
Most hosszú távon szeretnénk lefektetni egy ideális alapokon működő, az iskolai rendszerrel
kooperáló utánpótlás-nevelő programot, melynek két fontos eleme a sport és a tanulás.
Kidolgozás alatt van egy sportosztály/futsal osztály szervezése, indítása, melynek a
hatástanulmánya folyik jelenleg. Ennek megvalósítsa esetén egy újabb szintéren tudnánk a
gyerekeket kötni a sportághoz.
Bízunk benne, hogy a TAO forráslehetőség sokáig lehetőséget kínál programunk
beteljesüléséhez és teljes kiforrásához.

