Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület
SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM 2018/19
futsal

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének
bemutatása

Egyesületünk 1998 évi megalakulása óta kiemelt feladatának tekinti a Kazincbarcika és
vonzáskörzetének fiatal – kezdetben – jégkorongozni vágyó fiataljainak szakmai irányítását. Az
egyesület 2011-es névváltoztatása, majd a 2016 évi struktúra és működésbeli stratégiaváltás
következtében új sportág, a futsal felé is nyitott. Így 2016 júniusától a futsal is a képviselt sportágak
között szerepel.
Jelen programunk is ezt a szakmai fejlődést hivatott megcélozni. A kezdetekben 1 sportág és 1
korcsoport, ma már 2 sportág és több korcsoport köré összpontosul.
A jégkorong vonatkozásában 2016 szeptemberében 27 igazolt játékosunk volt 2 korcsoportban. Az
egyesület 2016 évi Tao támogatása lehetővé teszi számunkra, hogy a 2017 évben új jégpálya testet
építtessünk a régi, elavult 1986-ben átadott ammóniahűtésű pályánk helyett. Az új idény kínálta
javuló feltételek engedtetik meg a létszám és korcsoport-bővítést a jeges sportágat illetően. A javuló
körülmények teszik lehetővé a Jégkorong Szövetség Fejlesztési Stratégiájának szakmai elemeinek
Egyesületünknél - az utánpótlás nevelés vonatkozásában - történő megvalósítását. A futsal
vonatkozásában csapatunk az NB II-ben szerepel, 45 igazolt felnőtt játékossal, valamint U18
korosztályban 25 játékossal. 2018 évi célunkat, a bennmaradást már elértük – jelenleg a rájátszási kör
3. helyén áll csapatunk.
A létesítményeink vonatkozásában röviden elmondhatjuk – Egyesületünknek nincs saját
létesítménye. Kazincbarcikán azonban három nagyobb sportlétesítmény található. Ezek az uszoda és
a volt jégpálya a 26-os főközlekedési út városba bevezető szakaszán, a több, mint 30 éves
Sportközpont – edzőpályákkal, edzőcsarnokokkal (volt KVSE, most KBSC – központ), valamint a tavaly
átadott fedett Don Bosco Sportközpont és a felújított Kazinczy Általános Iskola tornaterme. Ez
utóbbiakban tudunk – piaci áron - edző időt bérelni.
Egyesületünk sikeresen pályázott Teqball asztalokra, melyek telepítése folyamatban van.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának
részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Korábban Egyesületünk nem adott be sportfejlesztési programot, így azzal való kapcsolatát
bemutatni nem tudjuk.
A végrehajtandó – általunk megalkotott - program illeszkedik a MLSZ fejlesztési stratégiájához, az
abban foglalt célok és az Egyesületünk által megfogalmazott célok azonos irányba mutatnak.

A futball a mai világ legnépszerűbb játéka. Egyetlen labda és egy kijelölt pálya rengeteg örömet
szerez kicsiknek és nagyoknak, fiataloknak és öregeknek, férfiaknak és nőknek, legyen szó
szurkolóról, játékosról, bíróról vagy akár edzőről. Ezért a futball nemcsak a világ legnépszerűbb,
hanem a legszebb játéka is.
A Magyar Labdarúgó Szövetség szeretné, ha ez a különleges játék minél több embernek okozna
örömet ebben az országban a pályán és a pálya szélén is. Szeretnénk, ha minél többen
csatlakoznának valamilyen formában a futballhoz, mert hiszünk a játék szépségében. Ezért nap mint
nap azért dolgozunk, hogy egyre több modern futballpályán egyre több gyermek és felnőtt rúgja a
bőrt; hogy a hétvégi fordulóban minél többen menjenek ki a stadionokba, és szórakozzanak
önfeledten a mérkőzéseken; hogy a professzionális csapataink újra részei legyenek az európai
klubfutballnak; és végül, hogy a Magyar Nemzeti Válogatott visszaszerezze azt a széleskörű
megbecsülést, amit korábbi nagyjaink egyszer már kivívtak a magyar címeres meznek! Hiszünk
benne, hogy ez sikerülni fog, és a magyar foci visszanyeri régi fényét!
A kapcsolataink és a lehetőségeink több korcsoportban: a térségben különböző szintű
Sportközpontok (Sajóvölgye Focisuli (NB III. - Putnok), DVTK (NB I. - Miskolc), KBSC (NB II. Kazincbarcika), Bánhorváti (megye I.) működnek.
Az Egyesület az elmúlt 2 évében megerősítette gazdálkodási és marketing, sportszervezési
erőforrásait. Sikeresen működik együtt a fent felsorolt sportszervezetekkel, a Magyar Diáksport
Szövetséggel, a környékbeli önkormányzatokkal, valamint a közeli határon túli sportkedvelőkkel.
Fontos kiemelni a térségi tankerületek együttműködését, melynek eredményeként 2 iskola is indít
sporttagozatos osztályt, a futsalra, strandfocira és a jégkorongra (floorballra) helyezve a hangsúlyt.
Kiemelt partnerünkként a Common Fountain Nonprofit Kft a versenyeztetéshez szükséges
infrastrukturális és logisztikai feltételeket biztosítja.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös
tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő
kockázatok megjelölése
A sportfejlesztési programunk hidat képez a térségi labdarúgó bázisok között (Sajóvölgye Focisuli (NB
III. - Putnok), DVTK (NB I. - Miskolc), KBSC (NB II. - Kazincbarcika), Bánhorváti (megye I.). A futsal és a
strandfoci szakágak bevezetésével a térség labdarúgást szerető fiataljainak további alternatívát kínál
a hivatásos labdarúgás vonatkozásában.
A bevezetőben bemutatott, 2 éve megkezdett Egyesületi Stratégiában is jelentkező módosítás és
szemléletváltás folyamán bekövetkezett nyitás eredményeként a 2018-19-es idényre korosztályaink:
Futsal felnőtt férfi NB II.,
Futsal fiú U11, U13, U15, U18 20-20 fővel, továbbá
Futsal Női U13 és U16 leány 15-15 fővel
Strandlabdarúgás fiú U 10, U12, U14, U16, U19 15-15 fővel.
Strandlabdarúgás leány U13 és U16 15-15 fővel

A fejlesztés Kockázati szintje alacsony. Az elmúlt évek szervezeti fejlesztései, a résztvevők áldozatos
munkája, az együttműködő partnerek szakágakban elvégzett eddigi sikeres munkája és az újonnan
becsatlakozó szakemberek garantálják a program sikerességét. A Common Fountain Nonprofit Kft. és
a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület országos szinten az elsők között csatlakozott a Játszifoci
kezdeményezéshez.

