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Galgagyörki SE szakmai beszámoló 

Egyesületünk sportfejlesztési programját illetve annak módosítását a Magyar Labdarúgó 
Szövetség be/SFPMOD01-0846/2012 számon vette nyilvántartásba.  

Az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének 2012-2013 
eredményeit, programunk zárását.  

A sportfejlesztési tervünk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta:  

Egyesületünk „csak” utánpótlásnevelésre pályázott, nem rendelkezünk felnőtt csapattal, 
stratégiánk főcélja a 2010-ben elkezdett utánpótlásnevelési programnak köszönhetően  
2011-2012 ben kialakított utánpótlásbázis további működtetése, illetve a csapataink és 
labdarúgóink számának növelése volt. 

Célcsoport: minden 2007-1998 között született fiú illetve leány 

Utánpótlás csapataink stabil működésének fenntartása. 

Sportegyesületek közötti szorosabb együttműködés a térségben. 

Korszerű edzésmódszerek, korszerű lehetőségek (erőnléti edzés, edzőtáborok) 

Több gyermek bevonása, a csapatok számának növelése. 

Az edzéslehetőségek biztosítása mindenki számára. Tehetségkutatás. 

Támogatók, szponzorok, bevonása a megvalósításba TAO-n kívül is. 

A labdarúgás, mint választható sport, olcsóbbá tétele a szülők részére. A családok pénzügyi 
helyzete ne jelentsen akadályt a sportolásban való részvételben. 

Utánpótlás jogcím a teljes támogatási időszakra: 

 Szakemberek díjazása; 

 Sportszerek biztosítása; 

 Infrastruktúra rendelkezésre állása (pályabérlet); 

 Tornák, felkészülési mérkőzések költségei; 

 Edzőtábor költségei; 

 Szállítási költségek 

 

2013. június 30-ig sportszerek biztosítására, infrastruktúra rendelkezésre állásra, csapataink 

utaztatási, szállítási költségére, edzőtáborokra, gyógyszerekre  és szakemberek díjazására 

fordítottunk a teljes támogatást, és az önrészt. Az aljogcímeken között a folyamatosan 

változó igények, és felmerülő új lehetőségek (pl. futsall bajnokság) miatt 10%-n belüli 

átcsoportosításokat hajtottunk végre. 

 

A beérkező forrásokból az alábbi szakmai célokat valósítottuk meg: 

Utánpótlás fejlesztés: 

1. Edzőink munkáját, csapataink fejlődését segítendő edzőink „profi” csapatoknál 

(Gödöllő, Budapesti Honvéd) ismerkedtek új edzési módszerekkel. Két edzőnk 

beiskolázását támogattuk egyéb szponzori bevételekből. 
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2. Folyamatosan megvásároltuk mindazokat a sportszereket, melyek a növekvő 

létszámú utánpótlás csapatok beöltöztetéséhez, a korszerű edzésmunka végzéséhez 

szükségesek. Vásároltunk teljes garnitúra mezt-melegítőt-aláöltözőt az U15-s, U11-s, 

U9-s és U7-s csapataink részére, edzés segítő eszközöket (gravitációs pad,bóják, 

labdák, kapuhálók, rúgófal, futballcipők stb.) 

3. Kifizettük az időszak vonatkozó bérleti díjakat a füves pályára, műfüves pályákra 

illetve a téli, kora tavaszi felkészülés során használt sportcsarnokokra 

(Püspökhatvan, Acsa). Csapataink szállításáról gondoskodtunk a bajnoki 

mérkőzésekre, Bozsik torna mérkőzéseire, felkészülési és edző mérkőzésekre. 

4. A megvásárolt felszereléseknek, és a speciális tudással rendelkező erőnléti edzőnk 

munkájának köszönhetően, labdarúgóink a bajnokságok teljes időszakában fizikailag 

kellően képzetten léphettek pályára. 

5. Az U15-s bajnokságban  első  évben vettünk részt. U13-s csapatunk a téli futsall 

bajnokságban szerepelt helyen végzett a bajnokságban. A kartali központú Bozsik 

tornákon is szerepeltünk U7,9,11-s csapatainkkal. Nem vallottunk ott sem szégyent, 

dobogós helyeket sikerült elérnünk. 

6. Jelenleg 61 igazolt utánpótlás korú labdarúgónk van, a kistérségben folyamatosan 

végzünk „toborzó” tevékenységet, a nyári edzőtáboraink sikerességének 

köszönhetően a 2013-2014-s időszakban a létszám bővülése várható. 

7. Március elejétől heti két edzést tartottunk a csapatoknak a füves és műfüves 

pályákon . Az U15-s és U13-s korosztályoknak külön-külön, a „Bozsik” korosztályok 

esetén egybevonva. Az edzésekre minden szükséges felszerelést biztosítani tudtunk. 

8. 2012-ben a bajnokság indulása előtt az U15-U13-s csapataink edzőtáboroztak 5 

napig Eger környékén, 2013-ban júniusban volt 2 hetes napközis jellegű edzőtábor. 

Ennek célja főleg a Bozsikos korosztályokba új labdarúgók „keresése” illetve a 

korosztályváltások miatt az új csapatok összeszoktatása volt. 

A bajnoki idényben szakmai erőlepésünk bizonyítéka, hogy egy alig ezer fős falu U15-s 

csapata a bajnokság végéig versenyben maradt a dobogós helyek valamelyikéért. A Bozsik 

programban pedig volt olyan korosztály (U11) ahol két csapatot is indítottunk, U9-s 

csapatunk pedig – a nem hivatalosan rögzített eredmények alapján – fölényesen nyerte a 

Bozsik körzetet. 

Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni. 

Galgagyörk, 2013. június 30. 

Tisztelettel: 

……………………………………………… 

PLESZ GYÖRGY  

képviselő 

p.h 


