SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM 2020-2021
A Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub 1959-es alakulását követően mára már nem csak Szolnok
város, hanem a régió meghatározó sportegyesületévé nőtte ki magát. Jelentős a
közösségformáló szerepe, sportszervezői tevékenysége. Jelen kérelmünkben a szakosztály
teljes sportfejlesztési programját bemutatjuk.
Célok: Az egyesület sportfejlesztési programjának rövid távú céljai a következők: az utánpótlás
fejlesztése szoros együttműködésben történik a felnőtt csapattal, így továbbiakban is
szeretnénk a fiatal tehetséges játékosokat a felnőtt keretben bevonni.
Feladataink: - a kosárlabda sportot választó fiatalok létszámának növelése - sportot elhagyó
személyek számának csökkentése - megoldandó a kiválasztásból kiszoruló gyerekek esetleges
további versenyeztetése, illetve szabadidős jellegű sportolási lehetőségek biztosítása edzésfeltételek javítása, minőségi munka feltételeinek javítása
a, edzők méltányosabb kompenzálása
b, terembérlés lehetőségeinek bővítése
c, sérülés megelőzése, rehabilitáció
d, játékosaink fejlődését segítő nemzetközi tornákon való részvétel, valamint
nemzetközi tornák, edzőmérkőzések szervezése.
Középtávú sportszakmai célként tűztük ki továbbá, hogy Magyarországon valamennyi
korosztályban az első helyet szerezzük meg, valamint az európai korosztályos csapatokkal az
eredményesség és a felkészülés minőségét is tekintve egy szintre kerüljünk.
Megfelelés a Szövetség stratégiai céljainak:
- tömegesítés - mind több, a környező iskolába járó gyermeket kívánunk bevonni az általunk
indított programokba. Már jelenleg is a régió egyik legnagyobb utánpótlásnevelő bázisa
vagyunk - nemzetközi szereplés
- terveink között szerepel, hogy évről – évre egyre több nemzetközi tornán veszünk részt edzői életpálya modell
- javítani kívánjuk edzőink anyagi megbecsülését évről-évre, a kereteinkhez mérten - edzők
szakmai fejlődése
- a játékosok létszámának növelésével a jövőben új edzőket kívánunk bevonni, illetve a
meglévő edzőinknek a minőségi tornákon való szereplés révén folyamatos szakmai fejlődést
biztosítani.
Minőségi alapokra felépített szakmai programunk alapján igyekszünk évről-évre egyre
színvonalasabb sportolási lehetőséget biztosítani a Magyar Kosárlabdázók Országos

Szövetsége által meghirdetett versenyrendszerben, nemzetközi porondon, illetve szabadidős
tevékenységek keretében egyaránt. Az alábbiakban részletesen összefoglaltuk a megelőző
években egyesületünk által elért bajnoki eredményeket, amelyek véleményünk szerint jó
kiindulási alapot jelentenek a további évek sikeres szerepléséhez. Természetesen tudjuk, hogy
mindig van hová fejlődni szakmai téren, ezért célunk, hogy az eddig kevésbé sikeres
korcsoportok is javítsanak előző évi eredményeiken saját bajnokságukban, hogy nemzetközi
porondon is megálljuk helyünket Európa többi csapatával szemben.
Előző évek sportsikereink:
- Magyar Kupa győzelem: 2002,2007,2011,2012,2014, 2015, 2018, 2019
- Magyar Bajnoki cím: 1991,2007,2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018
- EuroChallenge 4. hely 2012, 2014

Hangsúlyozzuk továbbá, hogy Kérelmező előző éveiben segítette a Magyar Kosárlabda
Szövetség programját, eredményességét, az elmúlt években a felnőtt férfiválogatott számára
a felkészüléshez szükséges teljes infrastruktúrát, illetve az Európai-bajnoki selejtezők során a
hazai pályát biztosította. 2012 évi EuroChallenge Final Four eseményének megrendezésével,
valamint a Eurocup mérkőzések lejátszásával a Klub jelentős nemzetközi sikert élt el, külön
kiemelve a rendezés professzionális szintjét. Leszögezhetjük tehát, hogy a Kérelmező számos
nemzetközi mérkőzést bonyolított le hazai pályán, a nemzetközi mérkőzések hétről-hétre
nagy múltú csapatokat hoztak el a Tiszaligetbe, - sok esetben ezzel segítve és támogatva
közvetve a Szövetséget is. Jelen szezontól az U20-as csapat a Tiszaligetbe a Városi
Sportcsarnokban, míg a többi korosztály a Tiszavirág Arénában alakítja ki a fő bázisát.
A 2020/21-as támogatási időszakban sportszervezetünk az alábbi támogatási jogcímekre és az
alábbi célból nyújtja be pályázatát:
1. utánpótlás-nevelés fejlesztése: sportruházat, létesítmény használat, sportszakemberek
költségei
2. Versenyeztetés
3. Közreműködői költségek
A Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub be/SFP-15085/2020/MKOSZ számon jóváhagyott
2020/2021 évi pályázatának jogcímei és az összegek:
Támogatás jogcíme
Versenyeztetés
Utánpótlás-nevelési feladatok
Összesen

Támogatás összege
Önrész
2.936.794.37.063.206.40.000.000.-

326.310.4.118.134.4.444.444.-

