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1908 SZAC Budapest 2018. évi célkitűzéseinek kiértékelés
Két szakosztályunk 17 csapata szerepel különféle osztályú bajnokságokban a 2018/19-es
bajnoki évadban. 2019. évi terveink alapvetően egyesületünk megszerzett pozícióinknak
megtartását, erősítést, utánpótlásképzésünk kiszélesítését és a minőségi képzés folytatását,
valamint az MLSZ TAO programunk folytatását jelentik.
Eddigi szokásainknak megfelelően 2019. márciusára az egyesület elnöksége elkészítette
mindazon értékeléseket és terveket, amelyek elfogadását az áprilisi közgyűlés elé kíván
vinni.
Az egyesület működése szempontjából legfőbb célkitűzésünk ezeknek a terveknek
elfogadását követően a figyelmes és pontos végrehajtás.

Csapataink 2017/18-os évad eredményei:

Labdarúgás
•

Veterán I. osztály 12. hely – sajnos kiestünk az elsőosztályból

•

Oldboys III. osztály 8. hely

•

Öregfiúk II. osztály 4. hely

•

Felnőtt BLSZ II. osztály 1. hely – BAJNOKI CÍM és feljutás a BLSZ I. osztályba

•

Felnőtt Budapest Kupa döntő

•

U19 MLSZ III. osztály Közép A 10. hely

•

U17 MLSZ III. osztály Közép A 3. hely

•

U15 BLSZ 1. csoport 3. hely

•

U14 BLSZ 2. csoport 2. hely

Korfball
•

BEK-selejtező 1. helyezés

•

NB 1/B: 1. helyezés BAJNOKI CÍM és 5. helyezés

•

NB1: 1. helyezés BAJNOKI CÍM és 3. helyezés

•

U19 1. helyezés BAJNOKI CÍM, 3. és 4. helyezés

•

U17 3., 4. és 5. helyezés

•

U15 3. helyezés

Korballosaink egyéni kitüntetései:
o

Év játékosai: Kiss Míra, Kiss Máté Gábor, Bellusz Tamara, Bellusz Kristóf, Bellusz
Viktor

o

Gólkirályok/gólkirálynők: Kiss Míra, Tóth Jázmin, Kálmán Borbála, Bellusz
Tamara, Kiss Máté, Bellusz Kristóf, Majer Zsolt

Csapataink 2018/19-es évad eredményei (március 30-i állás):

Labdarúgás
•

Veterán II. osztály 9. hely

•

Oldboys III. osztály 14. hely

•

Öregfiúk II. osztály 2. hely

•

Felnőtt BLSZ I. osztály 8. hely

•

Felnőtt Magyar Kupában a 6. fordulóig jutott

•

U19 MLSZ III. osztály Közép A 3. hely

•

U17 MLSZ III. osztály Közép A 13. hely

•

U15 MLSZ II. osztály Közép A 9. hely

•

U14 MLSZ II. osztály Közép A 11. hely

•

U14 BLSZ 3. csoport 2. hely

Korfball
•

NB1: jelenleg 2. és 3. hely

•

NB1/B: jelenleg 1. és 3. hely

Minden korosztályban, minden csapatunknak van még győzelmi esélye.
Magyar válogatott szövetségi kapitánya Hack Barnabás, csapatmenedzser Ruzsa Gergely.

Elvárásaink labdarúgó csapatainkkal szemben:
Felnőtt csapatunktól a 2017/18-as szezonban a BLSZ II. osztályban feljutó helyen való
idényzárást, a 2018/19-es szezonban a bennmaradást várjuk el úgy, hogy utánpótlás
csapatainkból minél több játékos kapjon bizonyítási lehetőségeket.
-

2017/18-as szezont az 1. helyen végeztük, bajnoki címet ünnepelve jutottunk fel az
első osztályba. A 2018/19-es szezonban 8. helyen állunk úgy, hogy utánpótlás
csapatainkból 13 játékos lépett már pályára legalább 1 mérkőzésen.

Utánpótlás csapatainktól nem a minél jobb bajnoki helyezéseket várjuk el, hanem egyéni és
közösségi előrelépést, taktikai, technikai fejlődést és a játékintelligencia egyre magasabb
szintjét.
Bozsik program valamennyi korosztályában rendelkezünk csapatokkal, amelyeknek
fejlődését utánpótlás tornák rendezésével is segíteni kívánjuk.
-

Az U7-U13-ig csapataink szinte minden hétvégén versenyeken vesznek részt,
Bozsik- vagy egyéb szervezésű tornákon, így már egészen fiatalon szokják az idegen
ellenféllel való mérkőzéseket. U14-U19-ig csapataink tisztesen helytállnak a
bajnokságokban.

-

Utánpótlásunk megalapozott jövője szempontjából rendkívül fontos, hogy az
Eszterlánc óvoda mellett 2016 őszétől a Bóbita óvodában is tartunk heti 2-2
alkalommal bevezető mozgáskoordinációs edzéseket. A két intézményben összesen
160 gyermekkel dolgoznak edzőink. 2018 őszétől a Vándor Óvoda is csatlakozott,
ahol mintegy 70 gyermekkel foglalkoznak edzőink.

Öregfiúk csapatunknál az összeszokottság, szervezettség, játékerő megvan a végső
sikerhez, így idén tőlük dobogós helyezést várunk.
-

2017/18-as szezonban a 4. helyen végeztünk. Jelenleg a 2. pozíciót foglaljuk el a
tabellán

Oldboys csapat gyengébb teljesítménye több sérülésre vezethető vissza, így feléjük a
tisztes helytállás az elvárásunk.
-

2017/18-as szezonban a 8. helyen végeztünk. Jelenleg a 14. pozíciót foglaljuk el a
tabellán

Veterán bajnokságban játékerőnk jelentősen csökkent az előző szezonhoz képest a sok
sérülés miatt és a megfelelő utánpótlás hiányában, így tőlük a bent maradást várjuk el.
-

2017/18-as szezonban kiestünk az I. osztályból. Jelenleg a 9. helyen állunk a II.
osztályú bajnokságban.

Footgolf:
A játék helyi bevezetésének elindítása a St. Lőrinc Golf Clubbal együttműködve, Footgolf
szakosztály létrehozása.
-

Szakosztályunk megalakult, működtetése aktuális feladat.

Labdarúgó utánpótlás nevelés:
•

Megrendeztük 2018. május 20-án a II. Deák „Bamba” labdarúgó tornát U11-es és
U12-es korosztálynak, ezzel tisztelegve Deák „Bamba” Ferenc emléke előtt, amelyre
több hazai és külföldi egyesületet meghívtunk.

•

A szülők folyamatos és megfelelő tájékoztatása érdekében minden utánpótlás
csapatunknak létrehoztunk saját zárt csoportot a facebookon, ahol kölcsönösen
tájékoztathatják egymást szülők és edzők a napi és heti eseményekről, programokról.
Ezen felül legalább félévente tartunk szülői értekezletet, ahol a vezetőedzők
informálják a szülőket csapataik teljesítményéről, illetve jövőbeli terveikről és a szülők
is elmondhatják véleményüket, javaslataikat és feltehetnek kérdéseket.

Korfball szakosztály utánpótlás nevelés:
•

Folytatni a kiváló szakmai munkát, melynek köszönhetően hazai és nemzetközi
sikereket érhetnek el csapataink a jövőben is, illetve utánpótlás játékosainknak
továbbra is minőségi képzést szeretnénk nyújtani.

•

Magyar Korfball Szövetség irányelvei alapján térségünk oktatási intézményeiben
népszerűsíteni kívánjuk a sportágat. Mozgáskoordinációs programunkban szerepel a
korfball oktatása. Bemutató edzéseinken folyamatosan felhívjuk a figyelmet a
sportágra és egyesületünk eredményeire.

•

Diákolimpiai versenyeken kimagasló teljesítményt elérő játékosokat egyesületi
keretek között szeretnénk tovább foglalkoztatni. A kiválasztás és csapatainkhoz való
irányítás fontos feladat edzőink számára, amely minden évben újabb játékosok
leigazolásával jár.

Támogatóink:
•

A NAV-tól 231.878 Ft támogatást kaptunk a felajánlott SZJA 1%-ból, amelyet
utánpótlás programunkra fordítottunk.

•

Az élőfüves pálya korlátira megállapodás alapján támogatói molinókat helyeztünk ki,
melyek számát lehetőségeinkhez mérten bővíteni szeretnénk a jövőben. Jelenleg az
alábbi cégekkel van szponzorációs vagy TAO támogatási kapcsolatunk:
Szinva-Net Informatikai Zrt., Karib Dent fogászat, Joe Bácsi étterem, PestszentlőrincPestszentimre Polgármesteri Hivatal, CBA Príma, Buda Gourmet Bistro & Market,
Príma Wellness Sportközpont, Ferihegy Autó Kft., Auto Palace Hungary Kft., Pl-Air
Klíma Kft., Klíma Kft., Firotech Kft., Agility Magyarország Kft., WING Zrt., ZILA
kávéház, NICRO Kft., Technofil Kft.

•

A várható önkormányzati támogatást szakosztályaink edzőterületeinek bérlésére,
csapataink versenyeztetésére és minőségi felszerelések biztosítására kívánjuk
fordítani.

Kapcsolataink:

•

Az 1908 SZAC Budapest és a Városgazda 18. kerület Nonprofit Zrt. által létrehozott
Városgazda Utánpótlás Akadémia között létrejött együttműködési megállapodás,
amely lehetőséget biztosít a kerületi fiatalokkal való tervszerű foglalkozásokra.

•

Az egyesületünkkel eddig együttműködő partnereinkkel meglévő jó kapcsolatunkat
ápolni, bővíteni szeretnénk.

•

A Pogány Frigyes Szakközépiskolával való jó kapcsolatunknak köszönhetően a nyári
szünetben több tanulójuk végzett szakmai gyakorlatot egyesületünknél.

Pályázatok:
•

A 2017/18-as TAO pályázatunkban elnyert és összegyűjtött támogatások
segítségével a megvalósítani kívánt célkitűzéseinket előírásoknak megfelelően
határidőkre végrehajtottuk, a beérkezett pénzekkel szabályosan elszámoltunk.
A 2018/19-es pályázatban megnyert összeget sikerült összegyűjtenünk.

•

Kerületünk által kiírt pályázatokon rendszeresen indulunk.

•

Több külsős pályázati lehetőségtől eleve elesünk, mert TAO támogatásból 3 millió
forintnál magasabb összeget kapunk.

•

Megoldások keresése egyesületi érdekeket szolgáló kisbusz/autóbusz beszerzésére,
amit csapataink szállítására tudunk használni.

Budapest, 2019. március 30.

Összeállította: Istenes László elnök
1908 SZAC Budapest

A jelentés megtárgyalására 2019. április 11-én megtartott egyesületi közgyűlésen került sor.
Elfogadva a 2019. április 11-i közgyűlésen ..……….fő IGEN, …………..fő NEM,
……..…… fő TARTÓZKODÁS mellett /2019. ……. számú közgyűlési határozat /.

A Közgyűlési jegyzőkönyvet hitelesítette:

..…………………………….
Hargitai László

..………………………
Ódor Zoltán

A taglétszám 2019. április 11-én a felvett tagokkal, gyerek és ifjúságiakkal együtt 247
fő. (18 év alatti gyerekek helyett az egyik törvényes képviselője szavazhat)

