Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület
SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM 2018/19
jégkorong

Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési
programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő
támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra
lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási
jogcímekre külön kell kitölteni).

A Kazincbarcikai Ördögök Sport Egyesület 1998 -ban alakult, a jégkorong sportot
szerető helyi lakosok kezdeményezésére, hogy az Egyesület által minden
korosztály számára biztosítani tudják a jégkorongozás lehetőségét szervezett
keretek között. Jogelődje a méltán híres BVK Polimer hoki klub volt.
Az Egyesületünk célja a 2016 és 2021 közötti időszakban, hogy a Magyar
Jégkorong sport egyik erős utánpótlás bázisa legyen Kazincbarcika.
Minél több gyerekkel kedveltessük meg a sportot, kialakítva egy megfelelő
tömegbázist, melyből a tehetséges gyermekeket kiválasztva eredményes
utánpótláskorú, majd felnőtt játékosokat neveljünk ki, a korosztályos válogatottak
és a DVTK részére.
A fenti célok elérése érdekében szükséges a megfelelő minőségű infrastruktúra,
sporteszköz felszereltség, melyek javításán vezetőségünk tagjai folyamatosan
fáradoznak. Továbbá elengedhetetlen megfelelő felkészültségű, képzettségű
szakembergárda is akik a jövő nagyjait nevelik ki és kapcsolatot építenek ki és
sportbarátságokat kötnek a környező települések jégkorongosaival.
Célkitűzésünk hogy minél több korosztályban tudjunk versenyeztetni gyerekeket.
Ennek érdekében fejleszteni tervezzük a szakmai képzést, javítani szeretnénk a
létesítményellátottságot,

és

financiális hátterét.
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Mindenképpen növelni kívánjuk az utánpótláskorú játékosok számát, ehhez
viszont meg kell teremteni a szükséges feltételeket sporteszközök terén is. Ez évi
pályázatunkban a korosztályokban (U8, U10, U12, U16) nevelkedő versenyzőkre
megállapított benchmark alapján állítjuk be az eszközvásárlási keretösszeget.
A tavalyi pályázatunkhoz hasonlóan csapataink idegenbeli mérkőzéseire
személyszállítási költséget – a mellékelt évi utazási terv alapján - is tervezünk.
Minél sikeresebb szereplés érdekében az utánpótlás korú sportolóinkat edző
táboroztatni kívánjuk, ahol nemcsak intenzív edzéseket kapnak, hanem
csapatszellemet erősíthetjük, nem utolsósorban az emberi kapcsolataik terén is
fejlődést, szorosabb kötődést alakíthatnak ki a sport által.
Mivel a pályánkat 2017 februárjában végleg bezártuk, így szükségünk van
jégpálya bérlésére, ahol az utánpótlás edzéseket és mérkőzéseket le tudjuk
bonyolítani.
A 2018/19-es pályázat terhére edzőink személyi jellegű ráfordításaira is kívánunk
költséget elkülöníteni.
Eddig sport-szakembereink mellékállásban látták el feladataikat. Tavalyi évben
több fővel vettünk részt szakemberképzésen (LTP), akiket ez évi pályázatunk
terhére, bérüket megfinanszírozva be is állítunk az utánpótlás nevelés sorába.

Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi
helyzetének bemutatása
Az ország utolsó, ammónia hűtőközegével működő pályáját sajnos 2017
februárjában végleg bezártuk.
A 2016.évi pályázat terhére egy Trane RTAC SE típusú folyadékhűtő gépet
vásároltunk. A 2018/19 évi pályázat segítségével egy új, a kor minden
követelményének

megfelelő

jégcsarnok

beruházásra

pályázunk.
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komplexum – terveink szerint - új palánkot, jégkészítő gépet kap.
Kazincbarcika városának koncepciója egy, a 21. században is előre mutató
kezdeményezés: a városi sportuszodát és a jégcsarnokot szomszédos
területeken helyezi el, ahol az energiaellátását egy központi, de mégis jól
különhatárolható megújuló energiára alapuló energia termelő rendszerrel táplálja
meg.

Az átmeneti időszakban, a város segítségével beszerzünk egy mobil jégpályát,
melyet a városi sportkoncepciónk kiinduló állomásán, a Pollack Mihály Általános
Iskolába telepítünk. A 2018/19-es U8, U10 és U12 korosztályainak toborzását,
edzéseit lehetőség szerint itt valósítjuk meg, biztosítva ez által a folytonosságot.

Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és
megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási
időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben
mutassa be annak a 2018/2019-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és
költségeit, valamint annak időbeni ütemezésé
Az építési terveket a 2017/18-as időszakban elnyert támogatásból realizáltuk,
annak tovább folytatása most feladatunk. Az engedélyes tervek, és a tervezői
költségbecslés ismeretében ez évi pályázatunk a beruházás megvalósítására
fókuszál.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Sportfejlesztési programunkban szereplő költségeket a 2018/2019-es szezon
folyamán kívánjuk felhasználni, adottságainknak megfelelően.
Az utánpótlás nevelés szakmai munkáját, a felkészülést 2018 augusztusában
kezdjük el egy kosicei edzőtáborral. Szeptembertől heti három alkalommal száraz
(Kazincbarcikai Jégpályán) heti egy alakommal pedig jeges edzéseket
(Rimaszombaton) tartunk majd. Őszre felkészülési mérkőzéseket szervezünk
több helyen, pl Sátoraljaújhelyen, Debrecenben, Miskolcon, Rimaszombaton és
Losoncon. A sportfelszereléseket a támogatás realizálást követő leghamarabb
szeretnénk beszerezni.
Az új csarnok építése a közbeszerzések és a kiviteli tervek szakmai tartalmának
pontosítását – és a szerződés kötéseket – követően 2018 őszén kezdődne, mely
beruházás átadása 2019 nyarán várható.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése,
valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program
közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A Magyar Jégkorong Szövetség 2016 novemberében kelt hosszútávú fejlesztési
stratégiájához kapcsolódóan a KÖSE vezetősége is elhivatott az utánpótlás-

nevelés fejlesztése és egy olyan a jégkorongsporthoz való hozzáállás kialakítása
mellett a helyi és környező települések lakosaiban, ami által a jégkorongsport
elfogadottsága és szeretete növelhető. Kiemelt célunk, hogy vonzóvá tegyük a
jégkorongozást a helyi és környékbeli fiuk és lányok számára és már az
óvodásokat és általános iskola alsó tagozatos tanulóit is próbáljuk a jégkorong és
korcsolyázás felé csábítani, ebbe a munkába tanárokat és gyermekgondozókat
vontuk be.
Célunk, hogy ezt - a Magyarországon is szerencsére egyre növekvő és
szerethető
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Kazincbarcikán. Célunk hosszú távú és úgy szeretnénk elérni, hogy mininél több
saját nevelésű sportolót adjunk a sportágnak, akiket már kisgyerekkorunk óta az
egyesületünk nevelne. Ebből is látni, hogy milyen kiemelt hangsúlyt fektetünk a
fiatal tehetséges és lelkes, sportot szerető, leendő sportolók felkutatására és
folyamatos képzéseire. Maximálisan ki kívánjuk használni a Gyerehokizni.hu
program segítségét a toborzásokban.

A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi
és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és
kockázatok megjelölése
A Kazincbarcikai Jégpályán megrendezett mérkőzéseknek, tornáknak mindig jó
vízhangja volt, amibe be lehetett vonni a helyi médiát is ezzel segítve a toborzást.
Tovább kívánjuk a jégkorong sportot népszerűsíteni városunkban. Ha sikeres
utánpótlás csapato(ka)t működtetünk és a jelenlegi három hónap helyett egész
évben van jég Kazincbarcikán, akkor esélyünk nyílik arra, hogy minél több
embernek, fiatalnak nyújthassunk kellemes szórakozást és kikapcsolódást.
A szabadidősport személyiséget formál, hasznos időtöltést, szórakozást jelent
mind felnőtteknek, mind gyermekek számára. A fiatalok már kicsi korukban
megszeretik a sportot, a mozgást, így fegyelmezettebbekké, koncentráltabbakká,
egészségesebbekké válhatnak. Ha ezek a tulajdonságok beléjük rögződnek, a
mindennapi életben is saját és az őket körülvevő társadalmi közeg hasznára is
válnak. Az utánpótlás csapatok egy olyan jellegzetességgel bírnak, hogy a
sportolók fiatal életkorából adódóan szüleik körül vannak folyamatosan. Hogy
gyermekeik sporttal kapcsolatos élményeit minél jobbá tegyék, sokszor közösen
összefogva szervezkednek, intézkednek. Ennek hatására egy jól működő
mikroközösség
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ismeretségek alakulhatnak ki, pozitívan hatva és pozitív példát mutatva a helyi
társadalom számára.

