
A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2016/2017-es évadra 

vonatkozóan: 

 

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének 

bemutatása: 

 

A személyi juttatásoknál fontosnak tartjuk egy sportedzői életpálya modell kialakítását, és 

tiszta viszonyokat a bérezésben. Ahhoz, hogy megfelelő színvonalú munkát 

folytathassunk, olyan termeket kell választani, amelyek nem okoznak sérüléseket, későbbi 

mozgásszervi megbetegedéseket a sportolóknál. Ezt kívánja a sportág fejlődése,valamint a 

szakmai és hosszú távú egészség megőrzési célok is. A mindennapos testnevelés miatt 

kiszorulunk az olcsóbb termekből, így a Belvárosi Sportcsarnokot kell igénybe vennünk 

több csapatunknál. Előkészítő ko-ban csapatonként heti 3x1,5 óra, kenguru, gyermek, 

serdülő, kadett és junior ko-ban heti 5 x 1,5 óra edzés, kerekesszékes csapatunknál pedig 

heti 4 x 1,5 óra edzés szükséges a megfelelő színvonalú munka és eredmények 

eléréséhez.  

Fontosnak tarjuk,hogy megfelelő sporteszközzel és sportfelszerelésben sportoljanak 

fiataljaink. Nem csak számukra jelent motivációt, ha jó minőségű, az egyesület 

emblémáját és a versenykiírásnak megfelelő feliratokat tartalmazó mezekben, 

nadrágokban sportolnak, hanem az egységes megjelenés miatt is feltétlenül fontos a 

bemelegítő trikó, melegítő beszerzése, mely még lehetőséget nyújt további szponzorok 

reklámfelületének biztosítására is.   

A versenyrendszerben való részvétel elengedhetetlen része a sportágnak, hiszen nem csak 

motivációs, hanem felmérő szerepe is van mind a sportolók, mind a csapatok számára.  

Az egészség megőrzéséhez fontos az orvosok által ellenőrzött és javasolt vitaminok, 

táplálékkiegészítők eljuttatása a sportolókhoz, főleg a kritikus vitaminhiányos 

időszakokban, mely a sport-vitalitás program, dietetikai tanácsadás segítségével kerül 

meghatározásra. Szükséges gyógykrémek, tapaszok beszerzése a sérülések mihamarabbi 

regenerálódása érdekében.  

Idegenbeli mérkőzések esetén útiköltséget, rendezési hozzájárulást, részvételi díjat fizet 

egyesületünk.  

 

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és 

megvalósulásának ütemezése: 

 

Egyesületünk nem rendelkezik saját ingatlannal, ezért ingatlan beruházást nem tervezünk 

a 2016/17-es évadban. 

 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:  

 

Projekt időtartama 2015. július 01 – 2016. június 30.  

Tevékenység ütemterve:  

2016. 07.01 - 08.31. felkészülés, alapozás  

2016. 09.01 – 09.30 versenyelőkészítő időszak  

2016. 10.01 – 2017.05.15. versenyidőszak  

2017. 05.16 - 06.30. levezető időszak 

 

A korábban beadott sportfejlesztési programok az ideihez szervesen kapcsolódnak. A 

megkezdett munkát folytatjuk. A kitűzött fejlesztések, fejlődések, a gyermeklétszám a 

tervezettnek megfelelően alakult. Idén is indítjuk a kerekesszékes csapatunkat a Magyar 

Bajnokságban, akik egyre jobb eredményeket érnek el. 

 

 


