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Tisztelt Közgyűlés!

Az 1908 SZAC BUDAPEST Egyesület Labdarúgó Szakosztályának fő célkitűzése, hogy továbbra
is valamennyi játékosunk számára magas színvonalú képzést, továbbá minőségi
versenyeztetést biztosítsunk az országhatáron belül, és a nemzetközi porondon egyaránt,
valamint az utánpótlás képzésünk eredményeként továbbra is saját nevelésű játékosokkal
töltsük fel a BLSZ I. osztályú csapatunkat, ami a 2019/2020-as idény során több játékos
esetében is sikerült.
A 2019-es őszi szezon után nagyon bizakodóak voltunk és lehettünk is, mivel több csapatunk
is kiváló helyen szerepelt a saját bajnokságában, de sajnos jött a 2020-as év, ami mindent
átírt, mindent megváltozott a COVID világjárvány miatt. A Bozsik programokat és a
bajnokságokat felfüggesztették, majd beszüntették, végül pedig a bajnokságokat lezártak az
akkori végeredménnyel. Ez több korosztályunkban is nagy szomorúságot és csalódást
okozott Játékosainknak és Edzőinknek.

A zárás előtt NB II-ben U14MLSZ-es csapatunk feljutó helyen volt, de sajnos a fenti
történések miatt a feljebb lépésre nem kerülhetett sor. Ezt nagyon sajnáljuk. Egyrészt azért,
mert ez a csapat nagyon sokat dolgozott a sikerért, a jó pozícióért, másrészt életük egyik
meghatározó, maradandó emlékét gyűjthették volna be játékosaink az első osztályban,
harmadrészt egy nagyon izgalmas feladat, megmérettetés lett volna számukra.
Felnőtt csapatunk - hasonló helyzetben - egy győzelemre volt a 3. helyezéstől, így sajnos
„csak” negyedik helyen zárta a bajnokságot.

Az Önkormányzat a járványhelyzet miatt március elején, egyik napról a másikra bezárta a
létesítményt három hónapra, így ebben az időszakban még edzeni sem tudtunk. Teljes
leállás következett, otthonra szervezett edzésekkel, amit zárt csoportjaink segítségével
irányítottak edzőink, több, kevesebb sikerrel. Valljuk be ennek a sportágnak nem a nappali
és a net a terepe, ennek a sportnak és az abban tevékenykedő sportolóknak a pályán van a
helyük.

Az első lehetőségünk edzések megtartására májusban volt, ekkor a Kormány enyhítő
intézkedéseit követően visszatérhettünk a pályára.

Az újraindítás után nehezen indultak be a fogaskerekek. Ez sajnos újabb feladat, újabb
erőpróba volt szakmai stábunk és játékosaink számára.

-

Megpróbáltuk a szakmai munkát még egységesebbé tenni.

-

Új edzőket próbáltunk keresni a hiányzó státuszokra, akik kiválasztásakor a legfőbb
szempontjaink a saját szakmai elvárásaink és egyesületünk filozófiája, amelyeknek
egyre határozottabb kontúrjai vannak.

-

Igyekeztünk megvalósítani a folyamatos versenyeztetést minden korosztályban,
ha a pandémia miatt másképpen nem ment, hát edzőmérkőzésekkel.

2020. nyarától minden csapatunk elkezdhette a hagyományos felkészülést a 2020/21-es
szezonra.
-

Folytattuk a megkezdett munkát magasabb szakmai követelmények mentén, még
magasabb színvonalon, törekedve az egységes játékfilozófia kialakítására egyesületi
szinten.

-

Új magasan képzett edző, és új sportigazgató érkezett stábunkba, aki sok évtizedes NB-s
tapasztalatával hatalmas lendületet adhat a szakmai munkánknak. Sokat várunk
munkájától.

-

A folyamatos versenyeztetés mellett minden korosztályban, módszerként, motivációként
használjuk a fölfelé áramoltatást, vagyis a fiatalok folyamatos beépítését a magasabb
korosztályokba.

-

A három éve megkezdett és azóta is zajló minőségi rotáció továbbra is zajlik
játékosállományunkban, amelynek köszönhetően csapatainkkal egyre magasabb szakmai
színvonalon tudunk dolgozni és ennek a munkának az eredménye megmutatkozik a
korosztályos bajnokságokban elfoglalt helyezéseinken is.

-

2020. szeptemberére közel 280 igazolt labdarúgója van az Egyesületünknek, amely
bővülési folyamatban pályahiány miatt a korábbiakhoz hasonlóan ismét létszám stopot
kellett bevezetni.

2020. első félévében minden korosztályunk befejezte a 2019/20-as bajnoki szezonját, a
csapatainkat ismét a kiemelt bajnokságokban szerepeltettük.

-

Az U19-es és az U17-es csapataink a Közép-A III. osztály kiemelt csoportjába neveztük és
szerepeltettük. U19-es csapatunk a csonka bajnokságban 7. helyen végzett U17-es
csapatunk 10. helyen végzett.

-

Új csapatként neveztük az U15-ös korosztályainkat a BLSZ nagypályás bajnokságba, ahol
a 4. helyen végeztek.

-

Az MLSZ U14 és U15-ös csapataink kiválóan szerepeltek bajnokságaikban az U14-es
csapatunk első helyen, U15-ös csapatunk a 4. helyen fejezte be a csonka bajnokságot.

-

A BLSZ U14-es csapatunk szintén első helyen zárta a bajnokságot.

-

Többi korosztályunkat is a megfelelő helyen és bajnokságokban szerepeltettük U7, U9,
U11, U13-as csapatainkat Bozsik tornákon szerepeltettük.

-

Felnőtt csapatunk a BLSZ I. osztályában szerepel továbbra is, ahol stabil helye van a
tabella felső harmadában.

-

Öregfiúk csapatunk 1. helyen zárta a bajnokságot, de nem vállalta az első osztályban való
szereplést.

-

OldBoys csapatunk 13. helyen zárta a bajnokságot a Veteránok pedig a 4. helyen
végeztek a bajnokságukban.

-

Kisebb korosztályaink folyamatosan neveztek a Bozsik tornák mellett nagyobb tornákra,
ilyen volt az Egri Aventics nyári torna, amin nem csak nyáron, de decemberben a téli
Mikulás-kupán is részt vettük kiemelkedő sikerekkel. 2021. nyarán ismét szeretnénk
elindulni a fiatalabb korosztályokkal ezeken a tornákon.

-

Óvodai programunk nagyon sikeres, de sajnos vírushelyzet miatt mindenhol
szüneteltetnünk kellet az edzéseket.



A szülőkkel és játékosokkal folyamatos volt a kommunikációnk több csatornán keresztül,
ezek a facebook hivatalos oldalunk illetve korosztályos zárt csoportjaink voltak. Ezeket
minden játékosunk és hozzátartozóik napi szinten használják. Az ún. főoldalunknak, ami
Egyesületünk nyilvános, hivatalos facebook oldala immáron 920 követője van. Erre
nagyon büszkék vagyunk, hiszen ez nagyjából 4-szer annyi, mint ahány Tagunk van
jelenleg.



Edzőink számát is növelnünk kellett 3 fővel, így most a 20 edzővel dolgozunk.



További feladatunk az utánpótlás bázis folyamatos építése, működtetése, minőségi
rotációja. A megfelelő szintű munkavégzés és távlati céljaink elérése érdekében
egyesületünknek az alap bevételek mellett nagy szüksége van támogatásokra a
felmerülő felkészülési és versenyeztetési többletköltségek fedezésére, mivel saját
bevételi forrásunk minimális. Bízunk benne, hogy az Önkormányzat látva szakmai
csapatunk hatalmas befektetett energiáját, az eredményeinket és az elhivatottságunkat
lehetőségükhöz mérten nagyobb támogatást biztosít számunkra a jövőben.

Összefoglalva 2020-as év sajnos nagyon emlékezetes év marad számunkra. Bizonyos
időszaka sportszakmailag alig értékelhető, de amit a lehetőségek számunkra engedtek azt
maximálisan megtettük és bízunk benne, hogy a helyzet hamarosan javulni fog. A szurkolók
visszatérhetnek a pályákra, mi pedig teljes értékű munkát végezhetünk és újra
futballhangulat lesz a mérkőzéseken.

Edzőink kitartó, alázatos, magas színvonalú, tervezhető munkájának köszönhetően a
szakszövetség és a kerületi vezetők is dicsérően beszélnek az Egyesületünkben zajló
szakmai munkáról és az eredményeinkről. Ezt jó érzéssel és büszkén hallgatjuk.
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