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A sportfejlesztési program szöveges ismertetése
 

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 Vasas SC a budapesti és a magyar jégkorong utánpótlásának egyik legjelentősebb bázisa. Az alsó korosztályokban a sikeres
toborzási programunknak köszönhetően folyamatosan növekszik a létszám, ami a megfelelő szakmai munkával és a kiemelkedő
létesítmény helyzettel párosulva megteremti az alapot ahhoz, hogy minél jelentősebb szerepet töltsünk be a magyar jégkorongban.
Kiváló kapcsolatot ápolunk több óvodával és iskolával is, a korcsolyaoktatásban a klub edzői aktívan részt vesznek.
Egyesületünkben jelenleg mintegy 280 gyerek sportol, közülük 265-en rendelkeznek érvényes versenyengedéllyel és vesznek részt
rendszeresen a különböző korosztályos bajnokságokban.
Az elmúlt évekhez hasonlóan U8-tól U21-ig minden korosztályban indítunk csapatot, a nagy gyerekszámnak köszönhetően ismét
lesznek olyan korosztályok, ahol többet is, valamint ezúttal is elindulunk az ERSTE ligában.
Évről-évre igyekszünk biztosítani a folyamatos fejlődés lehetőségét játékosaink számára, amihez az elmúlt években az EBEL U16, U18
és U21-es bajnokságokkiváló lehetőséget nyújtottak. Terveink szerint a ligában a 2020/21-es szezonban is részt fogunk venni
mindhárom korosztállyal. Az osztrák bajnokságban történő szereplés jelentősen megemeli költségeinket, elsősorban az utazás, szállás,
és étkezés sorokon, viszont követve az MJSZ stratégiai útmutatását, amellyel maximálisan egyet értünk, még hosszú ideig szeretnénk
ennek a közös sorozatnak részei lenni.Jelenlegi legfontosabb célunk, hogy az U18-as és U21-es csapatainkból hosszú távon minél
többjátékost be tudjunk építeni az ERSTE Ligában szereplő felnőtt csapatba.
U9-es és U10-es csapatainkkal ismételten részt fogunk venni az EMHL elnevezésű nemzetközi kupa sorozatban, melynek keretein belül
játékosaink cseh, szlovák és osztrák csapatok ellen szerezhetnek hasznos tapasztalatokat. Az elmúlt évekhez hasonló
eredményességet várunk, hiszen mindkét korosztályban előkelő helyen végeztünk.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2020-2021-es évadban is szervezünk nemzetközi tornákat a minitől a serdülő korosztályig, melyeken
játékosaink megismerkedhetnek a különböző jégkorong kultúrákból érkező csapatokkal, és felmérhetik, hogy hozzájuk képest hol
tartanak. Ezeken a hazai tornákon 8-12 csapat szokott részt venni, ami nemzetközi viszonylatban is elismerést érdemel. Emellett más
hazai és külföldi tornákon is részt kívánunk venni.
A játékosok megfelelő felkészítéséhez július és augusztus folyamán edzőtáborokat szervezünk a Vasas Jégcentrumban.
A személyi jellegű ráfordítás soron elszámolni kívánt sportszakemberek listáját külön mellékletben szerepeltetjük. A Vasasban az elmúlt
években kialakult edzői stáb az egyik legerősebb az országban, sorainkban olyan egykori válogatott játékosokkal, akikre a gyerekek
méltán felnézhetnek, és példaképként tekinthetnek. Kimagasló szakmai munkájuk eredményeképpen stábunk tagjai közül többen is
rendszeresen lehetőséget kapnak a korosztályos válogatottakban. Fontosnak tartjuk emellett a fiatal, az egyesülethez kötődő magyar
edzők foglalkoztatását is, akik így játékos pályafutásuk befejezése után sem távolodnak el a sportágtól. Az optimális felkészülés
elősegítése érdekében erőnléti edzőt és kapusedzőt is alkalmazunk. A 2020-2021-es évadban több korosztályban is két csapatot
tervezünk indítani, az ehhez szükséges edzői létszámmal maximálisan rendelkezünk. Néhány kisebb változtatást tervezünk csak a stáb
összetételében, az elmúlt évben kialakult létszám megfelelő kereteket ad a minőségi munka elvégzéséhez.
 
 

 
Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:

 
Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen az edzéseknek, edzőtáboroknak, tornáknak és a hazai mérkőzéseknek az ország egyik
legkorszerűbb jégcsarnoka, a Vasas Jégcentrum ad otthont, ahol a gyerekek számára 11 hónapon keresztül két pálya is rendelkezésre
áll technikájuk, valamint képességeik fejlesztésére. A két pályára mindenképpen szükségünk is van, hiszen az alsó korosztályokban a
nagy létszámok miatt már több csoportra osztva kell megtartanunk az edzéseket. Az elmúlt években rendeződött a Vasas Jégcentrum
helyzete, ami az egész szakosztály, sőt az egész magyar jégkorongos társadalom számára rendkívül sok lehetőséget nyitott meg.
Lehetőségünk nyílt a csarnokot kisebb változtatásokkal még inkább az igényeinknek megfelelően kialakítani, lecseréltük a pályát
körülvevő plexit, a védőhálót, az edzőpályán pedig korszerű párátlanító rendszert építettünk ki. Ezeken kívül az elmúlt év folyamán
sikerült megvalósítani a régóta tervezett többállásos lőpadot a játékosaink lövő technikájának a fejlesztésére. A megfelelő edzésmunka
biztosítása érdekében az egyes korosztályok részére a Jégcentrum területén rendelkezésünkre áll egy minden igényt kielégítő metodikai
központ, és nyújtó szőnyeg is.

 
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  2019/2020-as  támogatási  időszakban  megvalósítandó  programját  és  költségeit,  valamint  annak  időbeni
ütemezését):

 
A Vasas Jégcentrum az ország egyik legkorszerűbb jégcsarnoka, melynek mindkét pályája maximális kihasználtsággal működik egész
évben. Utánpótlás korosztályaink és felnőtt csapatunk mellett otthont ad kis utánpótlás egyesületeknek, amatőr csapatoknak, valamint a
Magyar Korcsolyázó Szövetségnek, emellett pedig rendszeresek a különböző válogatott sportesemények, rendezvények. A 2020/2021-
es idényben egy harmadik, külső területen elhelyezkedő fedett jégpálya kialakítását tervezzük, ehhez kapcsolódóan pedig egy kisméretű
jégfelújító berendezés beszerzését.

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

 
Szeretnénk több évre előre tervezni és ehhez elengedhetetlen a már említett EBEL U16, U18 és U20 tagság mellett felnőtt csapat
indítása az ERSTE Ligában. Kisebb korosztályainkban is a folyamatos bővítés a célunk, nem utolsó sorban azért, hogy az ifi, junior,
felnőtt korosztályokban minél nagyobb számban tudjuk segíteni Nemzeti Válogatottunk csapatait.
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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 Vasas SC tevékenységéről általában elmondható, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség stratégiájához minden lehetséges módon
alkalmazkodik. Véleményünk szerint a felsőbb korosztályok külföldi bajnokságokban való versenyeztetése az egyik legfontosabb lépés e
tekintetben. A Vasas a célok megvalósítása érdekében stabil finanszírozási és menedzsment hátteret, fokozott hazai és nemzetközi
ismertséget, kiterjedt utánpótlás képzési hálózatokat és a magyar jégkorong sport iránti hosszú távú elkötelezettséget kívánja tovább
folytatni. Elvárjuk, hogy minden olyan személy, aki tagja vagy sportolója, főállású, alkalmazottja vagy szerződéses partnere a
Sportegyesületnek, teljes mértékben elfogadja az Elnökség által jóváhagyott Etikai és Viselkedési Kódexet. A tavalyi évhez képest idén
ismét több gyerekkel állunk fel, az ehhez szükséges létszámú edzői stáb rendelkezésünkre áll.

 
A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok
időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

 
Fontosnak tartjuk, hogy a Vasas SC, mint az ország egyik legnagyobb múlttal rendelkező klubja, teljes vállszélességgel áll a jégkorong
mögött is. Az egyesületünknél sportoló, mintegy 280 gyermek a magyar, egyben a fővárosi jégkorong utánpótlás egyik legnagyobb
bázisát jelenti. Az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való ösztönzésével egyesületünk is hozzájárul az egészséges életmód minél
szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. A TAO felhasználás rendszere páratlan lehetőséggel ruházta fel a Magyar Jégkorongot, melynek
szeretnénk méltósággal megfelelni.
Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában betöltött szerepe.
A támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi
elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak.
A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag megerősödő egyesület sokkal jobb feltételekkel
folytathatja programjait, továbbá megtarthat számos olyan kiemelkedő képességű játékost, akiknél a szülők anyagi szerepvállalása ezt
egyébként már nem tenné lehetővé. Sajnos a kialakult és viszontagságos gazdasági helyzetben egyre többször kell ezzel a problémával
szembesülnünk.
A folyamatos, minőségi munkához elengedhetetlen olyan, szakmailag kiváló edzők alkalmazása, akik csak a jégkorongra, a gyerekek
fejlődésére tudnak a nap 8 órájában koncentrálni. E szakemberek elkötelezettsége, és lelkesedése fenntartása érdekében ennek
megfelelő szintű bért kívánunk biztosítani. Egyesületünk szeretne válogatott szintű játékosokat nevelni, amelyhez azonban
elengedhetetlen a magas szintű orvosi háttér biztosítása, a prevenció (sérülések megelőzése), továbbá középtávon az edzői stáb
bővítése. Diagnosztikai eszközök segítségével, rendszeres mérésekkel, tesztelésekkel próbáljuk még hatékonyabbá, tökéletesebbé
tenni a gyerekek fejlesztését
A fent említett feltételek biztosítása azonban csak további források bevonása mellett lehetséges.
 

 


