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Ügyiratszám : T-2011/192

1

Érkezett : ________________

A kérelmező szervezet teljes neve:

Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub

2

Gazdálkodási formakód:

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport
Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása :
3

Amatőr
sportszervezet

Hivatásos
sportszervezet

Közhasznú
alapítvány

Adószám:

Diáksport
egyesület

Sportiskola

1 8 4 2 4 6 3 4- 2- 0 5

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

3 5 8 0

(út, utca) Teleki Blanka

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)
(út, utca) Teleki Blanka 6.

(helység) Tiszaújváros
(házszám) 6

3 5 8 0

(helység) Tiszaújváros
(házszám) Pf. 183

Telefon: 49440-425

Fax: 49440-425

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Ducsai Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 70333-79-71

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:
Mobiltelefonszám: 70333-79-71

E-mail cím: zducsai@freemail.hu

Ducsai Zoltán
E-mail cím: zducsai@freemail.hu

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktatási intézmény esetén: 322, sportegyesület esetén: 521, alapítvány esetén: 569
3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki
osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy
szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
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Mind a rövid, mind a hosszú távú terveink tekintetében útmutatásként a Magyar Kosárlabda Szövetség által kidolgozott és kiadott : „Új pályán – A magyar kosárlabdázás
megújításának stratégiai koncepciója”„ című szakanyag a mérvadó számunkra.
A MKOSZ „Új Pályán” című iránymutatásában szereplő „Labdát minden gyermek kezébe” jelmondatnak megfelelően a tervezzük a sportág népszerűsítését, már óvodás
korban meg kívánjuk ismertetni a gyerekekkel a kosárlabda sportot.
Tiszaújváros önkormányzata is kész a szoros együttműködésre az utánpótlás nevelés és a sportág népszerűsítése terén.
A terveink megvalósításához az alábbi feltételek szükségesek:
- megfelelő gyerek létszám
- megfelelő edzői létszám
- szükséges sporteszközök és sportfelszerelések megléte
- Rendszer és magas színvonalú edzés, valamint rendszeres versenyeztetés
- A sportolók számára életpálya és mentori modell
A szövetségi sportstratégiával összhangban középtávú terveink között szerepelnek az alábbiak:
1. Gyerek létszám növelése.
Biztosítani szeretnénk, hogy minden korosztályban versenyképes csapattal szerepelhessünk. A lehető legtöbb gyerekkel szeretnénk megismertetni és megszerettetni a
kosárlabdázást.
A gyerekek lehetőleg minél hamarabb ismerkedjenek a sporttal, ezért Ovis korosztálynak kosárlabda alapelemeket (labdavezetés kézzel, labda dobása, biztonságos
elkapása….) tartalmazó előkészítő játékos sportfoglalkozásokat tervezünk képzett szakember vezetésével.
2. Edzők
A meglévő edzői teamet 3 fővel tervezzük bővíteni. Erre egyrészt a várhatóan megnövekedő létszám miatt is szükség van, másrészt azonban már jelenleg is túlterheltek az
edzőink, így mindenképpen szükségünk van új szakemberekre azért, minden korosztályban biztosíthassuk a megfelelő minőségű és mennyiségű edzés lehetőségét.
3. Sporteszköz és sportfelszerelés
Ugyan a kosárlabda a közvélekedés szerint nem egy jellemzően költséges sport, azonban a sporteszközök amortizáció igen nagymértékű, ezért folyamatos pótlás
szükséges. Ezen kívül kiemelten fontosnak tartjuk, hogy minden korosztály a lehetőségeinkhez mérten a lehető legjobb eszközökkel edzhessen. Kültéri palánk beszerzését
is tervezzük, ugyanis a streetball kezdeményezésünk óriási sikert aratott.
4. Edzés, versenyeztetés
Szeretnénk az edzések időtartamait minimum szinten tartani, a kisebb korcsoportoknak pedig több termi foglalkozást biztosítani. Továbbá minél jobban fel kívánjuk mérni
játékosaink képességét, hogy ehhez tudjuk igazítani bajnoki és kupa szereplésünket. Reális célokat szeretnénk meghatározni és azokat minél jobban betartatni. Továbbra
sem az eredmény hajszolása a legfontosabb számunkra, hanem minél több képzett játékost adni a magyar kosárlabda sportba!
5. Életpálya, mentori program
Szeretnénk a tehetséges, de nehezebb körülmények között élő játékosokat támogatni, hogy az esetleges kosárlabda pályán kívüli körülmények ne hátráltathassák a jövő
reménységeit a fejlődésben és a tanulásban. Olyan életpálya modellt szeretnénk biztosítani játékosaink és szakembereink számára, hogy mind a játékosi, mind az edzői
pálya vonzó legyen a fiatalok szemében
5. Az adatszolgáltatás önkéntes, csupán tájékoztató jellegű, a kérelem elbírálását nem befolyásolja.
6. Amennyiben a 2010. évben megrendezett bajnoki rendszer mérkőzésein részt vett.

2011/12-es bajnoki évad

2012/13-es bajnoki évad

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (kérjük a szövegben az idézőjelek
mellőzését)
Játékosaink egész kicsi kortól való céltudatos képzése, annak érdekében, hogy felnőve a kosárlabda sport minden hazai illetve nemzetközi szintjén képesek legyenek helyt
állni.
Az MKOSZ szakmai programjához igazodva a kosárlabda sport egyre szélesebb körű népszerűsítése.
-Pálya – játékosok legyenek minden korosztályban példa értékűek a fiatalabbak előtt
-Lelátó – A szurkolók legyen vidám vagy szomorú a kedvencei miatt, de mindig érezze azt, hogy jól szórakozott
Segítjük az élvonalat megjárt, pedagógiailag alkalmas játékosok edzővé válását, hogy a gyerekeknek közvetlenül hozzáférhetővé váljon a pályán éles helyzetekben
megszerzett szakmai tapasztalatuk. Edzői gyakorlattal rendelkező kollégával közös edzésszervezés.
Utánpótlás neveléssel foglalkozó szakemberek erkölcsi és anyagi elismertségének növelése. Szakember létszám emelése.
Idén másodszor rendeztük meg a Phoenix nyári tábort egy amerikai edző kolléga közreműködésével. Ebben az évben a jelentkezők száma miatt már szükségessé vált, egy
helyett két turnus elindítása is. Ez a kezdeményezés rendkívüli fogadtatású, jól szolgálja a sportág fejlesztését, tovább kell folytatnunk.
Igyekszünk még nagyobb szerepet vállalni annak érdekében, hogy a Magyar kosárlabda sport komolyabb nemzetközi elismerést tudjon kivívni. Ebben a játékosok
tervszerű nevelése mellett óriási jelentősége van a klub külső kapcsolatainak kialakításának.
-Együttműködés a diák egyesületekkel, általános és középiskolákkal. Kapcsolattartók felkérése. Közös jutalmazási struktúra kialakítása. Szurkolói versenyek és más
egyszerűen kivitelezhető vetélkedők meghirdetése.
-Modern internetes lehetőségek (saját felület, Facebook, IWIW,) kihasználása az információk áramlásának gyorsítására
-Média kapcsolat
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Ismertesse a támogatással megvalósítandó sportfejlesztési program indokoltságát! (kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését)
A magyar kosárlabda sport fejlődését a magyar utánpótlás fejlesztésében látjuk elsősorban
Egyesület image széles körű elterjesztése. (Logó, egyesületi induló, egyedi szurkolói kellékek, új mezek). Szép egységes megjelenés erősíti a közösség összetartását.
Többen akarnak oda tartozni, ahol rendet és összetartást látnak
Anyagi források hiánya miatt vannak teremgondjaink, ez okoz nem megfelelő edzésszámot, vagy magasabb gyereklétszámot egy-egy csoportban. A további előre lépéshez
az edzőtermi órákat növelni kell.
A serdülő csapat magasabb rendű mérkőzéseket nem tud játszani abban a teremben, ahol az edzéseiket tartják. Ilyenkor tulajdonképpen nem tudják élvezni a hazai pálya
előnyét. Ezt a problémát meg lehetne oldani egy mobil eredményjelző beszerzésével.
Idén nyáron kipróbáltunk egy streetball rendezvényt is. Ha meg tudjuk teremteni a lehetőségét egy pár biztonságos mobil palánk beszerzésének, akkor érdemes volna
nyári versenysorozatot is rendezni, mivel ezen a rendezvényen 300-nál több érdeklődő volt. Ezen kívül a felkészülési és versenyidőszakban az U20 és junior csapatnak
biztosíthatnánk plussz két gyakorló helyet, az edzéseken.
Komplex képzést, versenyrendszert kell kapni a játékosoknak ahhoz, hogy 18 évesen elérjék azt a szintet, hogy legalább 2-3 ember már beépíthető legyen az NB I-es
csapatba. Ehhez feltétlenül szükséges a feltételrendszer javítása, korszerűsítése.
A versenysport okozta terhelés miatt a játékosok izomzatának igénybevétele jelentős. A komoly sérülések elkerülése érdekében elkerülhetetlen a rendszeres masszázs,
esetleg szauna használata, amit szerződéses jogviszony keretében egy végzettséggel és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező masszőrnek kell elvégezni.
Fontos a megfelelő orvosi és egészségügyi háttér, a segédeszközök biztosítása. Olyan szakembert kell alkalmaznunk, aki járatos a sportsérülésekben (csukló-térd-boka
izület) a versenysportban. Munkája nem kizárólag csak a gyógyításra, hanem a prevencióra, a táplálkozási szokások kialakítására és a sportolók edzés-, verseny
bioritmusából eredően az ásványi anyagok- vitaminok felhasználására kell, hogy irányuljon. Jelentős szerepe lehetne a gyerekek megváltozott életmódhoz való
alkalmazkodásának és a profi életmódra való felkészülésének irányításában
1. Gyerek létszám
Klubunk az elmúlt évekhez hasonlóan nem csak a városi, de a környékbeli, régióbeli fiataloknak is lehetőséget biztosít egy magasabb szintű sportolási lehetőségnek.
2. Edzők
A megfelelő minőségű edzések érdekében megfelelő minőségű edzőkre van szükség. Hogy mindez teljesüljön, szakmai stábunknak folyamatos képzésekre, fejlesztésekre
van szüksége, hogy a legjobb tudásuk és felkészültségük alapján trenírozzák a kezük alá tartozó fiatalokat, kinevelve így a jövő sportolói generációját.
3. Tárgyi eszközök
A fiatal sportolóinknak fizikális, erőnléti, motorikus képességekben szükségük van fejlődésre. Mozgáskoordinációban, mozgáskultúrában, stabilizációban, egyéni technikai,
taktikai fejlődésben segítenek azok az eszközök, melyek beszerzését a 2011/2012-es évadban tervezzük. Sérülések megelőzéséhez, illetve sérülések utáni rehabilitációhoz
is elengedhetetlen az új és korszerű felszerelés beszerzése, így tudjuk az utánpótlás-neveléshez szükséges komplex feltételrendszert biztosítani. Ezek a modern, jó
minőségű eszközök-felszerelések kellenek továbbá ahhoz, hogy sportolóink biztonságos körülmények között a lehető legkisebb baleset- és sérülésveszélynek kitéve
fejlődjenek napról-napra, évről-évre.

4. Edzés, versenyeztetés
Ahhoz, hogy minél jobban hozzászokjanak a versenyzéshez és a versenyhangulathoz fiatal sportolóink, szükséges a tornákon való részvétel, megmérettetés. Ezért a
pályázott időszakban, ahogyan az előzőekben is jeleztük, minden korosztály számára biztosítani kívánjuk az igényelt támogatásból egy hazai rendezésű és egy idegenbeli
tornán való részvételt. Ezáltal olyan tapasztalatokra tehetnek szert sportolóink, mely segíti fejlődésüket, mind szellemi, mind fizikális, tudás szempontjából.
Ismertesse a sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásait, a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölésével!
(kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését)
A versenysport népszerűsége elősegíti a tömegsportot. Intenzív marketing tevékenységgel el kell érni, hogy sokan legyenek kíváncsiak a mérkőzésekre. Szurkoló
közönségnek egyéb programok szervezése, különböző látványelemek beépítése a mérkőzések forgatókönyvébe. Ha emelkedi a sportág népszerűsége, akkor egyre többen
meg is próbálkoznak vele.
Természetesen ez hosszú távon több versenysportolót, több olyan komolyabb tehetséget is eredményez, akik esetleg meg sem próbálkoztak volna ezzel a sporttal. Az
edzőknek ki kell tudni választani és plussz egyéni terheléssel segíteni a fejlődésüket. Képzettebb és nagyobb létszámbázisú utánpótlásból erősebb Nemzeti válogatott
alakítható ki, hazai nevelésű MAGYAR játékosokkal.
A „kosárlabdázóvá válás” jó perspektíva a gyerekek előtt, de ezt is úgy kell kezelni, mint bármilyen hivatást, szakmát. Nagyon fontos a megfelelő kiválasztás,
körülménybiztosítás, képzés is a felnőtt csapatokba való beépítés, a jól képzett játékosok megtartása.
Az utánpótlás-neveléssel elérhető előnynek tekinthetjük azt, hogy a fiatalokkal már kicsi korukban megszerettethetjük a sportot, a mozgást, a sport által
fegyelmezettebbek, koncentráltabbak, egészségesebbek lehetnek, mely tényezők - még ha nem is lesznek profi sportolók -, ha végigkíséri életüket csakis pozitív
hozadékkal lehetnek mind az egyénre, mind arra a társadalmi közegre, amelyben él. Továbbá nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az utánpótlásból kikerülve az
arra érdemes fiatal sportolók továbbléphetnek a profi felnőtt klubba, így a felnőtt csapatot megfelelő minőségű játékossal tudjuk folyamatosan frissíteni.

7. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3), illetve a képzésnél (4.4) kell feltűntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont i) alpontjára.
8. Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül.
9. Az egyes sorokon jelölt támogatási időszakra számítva.
10. EKHO1 Főállású EKHO-s munkaviszony szerint adózó, EKHO2 Másodállású, nyugdíjas vagy EKHO-s megbízási szerződés, Általános munkaviszony szerint adózó vagy Megbízási szerződés szerint adózó a megbízott.
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Az utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt az 5.3-ban kell feltűntetni.
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

10 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

3 000 Ft
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