A Mezőfalvi MEDOSZ SE 2014-2015 évre tervezett SZAKMAI Programja
A tevékenységünk alapja a rendszeres, folyamatos magas minőségű felkészítések, edzések
valamint minél több mérkőzésen, minél jobb eredménnyel való szereplés.
A fenti alapokon kívül vannak olyan tervezett tevékenységek is, melyek az éves utánpótlás
nevelési, ifjúsági és felnőtt játékosok sporttevékenysége mellett is nyitni próbál a település
lakossága felé, hogy minél több fórumot tudjunk teremteni a sportág népszerűsítésére.

Terveink az utánpótlás nevelési feladatokra tekintettel:
Az MLSZ „a Magyar LABDARÚGÁS STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÁS ÉVTIZEDE 2011
– 2020” anyaghoz igazodva, s az elmúlt év szemléletét figyelembe véve célunk az
utánpótlásbázis stabilabb alapokra helyezése, az utánpótlási keret kibővítése, jelenlegi
létszámunk növelése.
Fontosnak tekintjük, hogy már kisiskolás korban is minél több gyermek kerüljön kapcsolatba
a labdarúgással, s kerüljenek, a sportot gyakorlok táborába, mely által az emelt szintű fizikai
aktivitás a korosztályon belül emelkedik.
A minőségi oktatás és az egyre nagyobb teret nyerő digitális világ térnyerése mellett is célunk
egy olyan jó adottságokkal bíró, remek fizikumú utánpótlásbázist teremteni, mely akár a
versenysport karrierre vágyó tehetségeket nevelhet. S multiplikáló hatásával még tovább
erősíti a sportág népszerűségét, látogatottságát.
Célunk olyan minőségi feltételek biztosítása, mely által a sportolók, az edzők, segítő
szakértők is eredményesebb magyar labdarúgás generálói lehetnek. S a megújult, magas
szintű találkozok közösségformáló és közönségvonzó ereje is nőne.
Mindezek kialakításához, megalapozásához szükségesek az sportfejlesztési programunkban
bemutatott fejlesztések, beruházások.
A szakmai munka irányításában szoros kapcsolatot kívánunk kialakítani az MLSZ-szel és a
megyei szervezetekkel,
Az utánpótlással foglalkozó szakemberek (edzők, testnevelők, tanárok) rendszeres és
folyamatos képzése, naprakész szakmai anyagok beszerzésének biztosításával szeretnénk
fokozni az autodidakta szakmai önfejlesztés kereteit.
A minőségi képzés támogatása eddig is célunk volt, amennyiben lehetőség nyílik erre, úgy
kiemelten kezeljük a szakmai, tudományos és egészségügyi felkészítést megalapozó
szakemberek képzését. (Ez a központilag meghirdetett képzési keretektől is függ, ezért erre az
idényre nem terveztünk fix költséget, mivel nem állt rendelkezésünkre információ a képzési
lehetőségekről)
A tudásanyag mellett olyan sporteszközök beszerzését is fontosnak tartjuk, melyek alkalmassá
teszik a korszerű és szakmailag megalapozott edzések megtartását, kiemelten kezelve a
prevenció és a regeneráció kérdését.
A sportolóink megfelelő egészségügyi állapota, fizikai erőnlétének megőrzése és nyomonkövetése, s a megelőzés szerepe miatt a sportorvosi tevékenységet a versenyekhez és alapból
szükséges vizsgálatokon túl is kiterjesztenénk, ehhez kívánunk igénybe venni gyógyszereket.

Mint minden évben 2014-2015. évben is kétszer tervezünk 1-1 hosszabb edzőtábort, hogy a
minőségi munka, s a folyamatos koncentráció illetve a csapatkohézió emelése is
megvalósulhasson. Erre az időre is szükséges költségek fedezése (pl. útiköltség, egységes
arculat. egységes ruházat)
A tehetségazonosítás és gondozás érdekében a Nyugat Magyarországi Egyetem SEK MNSK
szakembereivel való együttműködés építünk, mely során terhelés élettani, laboratóriumi és
sportpszichológussal is segíteni tudjuk tehetségeink kiválasztását, felismerését.
Személyi feltételek fejlesztése
A sportág rendszeres művelőinek, elterjesztésének, a regisztrált felnőtt és amatőr
szerződésekkel rendelkező játékosok számát folyamatosan növelni kívánjuk.
Mindehhez fontos, hogy a nem helyben lakó, vagy távolabbról bejáró sportolók se
szenvedjenek kárt, s a versennyel összefüggő kiadásokat, igazolt többletköltségeket
csökkenteni szeretnénk, s juttatásokkal is motiválnánk eredményes sportolóinkat.
A minőségi háttér, az eredményes munka kulcsfiguráinak megbecsülése (nem csak
erkölcsileg) is fontos motiváló tényező. Igyekszünk ezáltal kivédeni, hogy a megélhetés és a
jobb anyagi lehetőségek miatt esetleg távolabb, vagy más területen helyezkedjenek el
szakembereink, edzőink.
A létesítmények megfelelő színvonalának, megfelelő minőségű háttér (megfelelő füves
felület, világítás..stb.) és ezek karbantartása, állagmegóvása nem oldható meg az edzők által,
ezért ennek folyamatos biztosítására egy fő gondnokot kívánunk foglalkoztatni.
A tárgyi eszközeink fejlesztése is elengedhetetlen a korszerű működéshez, hiszen a már
elindult infrastrukturális fejlesztések pl. világítás kiépítése, öltöző felújítás, öntöző, fűnyíró
eszközök megalapozták a fejlődést, de a klub és a települési, valamint kistérségi
labdarúgásban betöltött szerepünk fokozásához elsősorban a Bozsik 2. programban történő
minél nagyobb szerepvállaláshoz további beruházások szükségesek.
A pályák talajának javítása, a megfelelő minőségű helyszín biztosítása alapvető fontosságú,
melyhez a pályák locsolórendszerének kiépítése is nagyon fontos beruházás, a meglévő
adottságok továbbfejlesztésével szeretnénk a kiszolgáló helyet, az öltőző épületét tovább
fejleszteni még.
Illetve az elavult, elhasználódott sporteszközök, felszerelések folyamatos pótlása, beszerzése
is nagyon fontos további, tervezett fejlesztés.
A csapat összetartozás, a kohézió és a látvány sportág követelményeinek való megfelelés
érdekében szükséges valamennyi játékos, sportoló részére további egységes sportfelszerelés
(öltözet és eszközök) beszerzése.
Tervezett beruházással megvalósul a kisléptékű infrastruktúra fejlesztés keretében a meglévő
elektromos berendezések energiatakarékosra történő cseréje. Az esti edző mérkőzések
lebonyolítása

A szervezetünkkel kapcsolatot tartó civil szervezetek a következők:
Polgárőrség nyáron, amikor jó idő van a gyűléseiket a pályán tartják.
A Tűzoltó Egyesület rendszeresen a pályán tartja a gyakorlatait egész évben.
Egész évben a lovasok itt tartják a bemutatókat, itt lovagolnak.
De az oktatási intézményekkel is jó kapcsolatot ápolunk, illetve a helyi Önkormányzattal is, s
rendszeresen támogatjuk egymás rendezvényeit, tevékenységét.

A településen természetesen a labdarúgásnak, mint sportágnak vannak a legnagyobb
hagyományai, amelyben minden korosztályban értek el jó eredményeket a település sportolói,
ennek csúcsa lényegében a felnőtt labdarúgó szakosztály MB II szereplése 2013-ban, melyet
2014-ben is folytunk, ez jó alapot teremt az utánpótlás neveléssel kapcsolatos szakmai
programok megvalósítására, annak minőségi megvalósítására.
Így nagyszerű eredményeket értek el az utánpótlás korosztály tagjai is a különböző megyei és
területi versenyeken. Időszakonként csapat, vagy egyéni szinten értek el kimagasló
eredményeket a település sportolói, így van hagyománya pl. a kézilabdának és van
kiemelkedő eredményekkel rendelkező kajakversenyző, stb.
Jelenleg Mezőfalva településen az alábbi sporttal foglalkozó szervezetekkel működünk együtt
folyamatosan:
- Általános Iskolai DSK,
- Mezőfalvi Lovas Egylet,
- Birkózó Szakosztály.
A sport művelésére jelenleg az általános iskola tornaterme mellett a MEDOSZ SE
sporttelepén van lehetőség, ahol füves pálya, edzőpályák és aszfaltos labdajáték pályák állnak
rendelkezésre.
Célok, a fejlesztés irányai
Kiemelten kell foglalkoznunk 2014-2015-as év során is a sportági szakszövetségi
versenyeken résztvevő sportágakkal és sportolókkal, ahol biztosítani kell a versenyzés
technikai feltételeit, a pályát, az eszközöket és biztosítani kell a személyi feltételeket is a
versenyzők megfelelő létszámát és a felkészítő szakembereket.
-

labdarúgás, serdülő ifjúsági és felnőtt korosztályban,

A tömegsport fejlesztése keretében:
A tömegsport versenyek és mozgalmak:
-

Kondor Kupa labdarúgás,
turisztika (családosok, nagycsaládosok, nyugdíjasok).

A civil szervezetünk a főtevékenysége mellett a falu egyéb projektjeiben is szeretnék nagyobb
felelősséget és szerepet vállalni. Pl. a megvalósuló beruházásokhoz a környezeti fenntartás
biztosításával, melyhez jelenleg is hozzájárulunk emberi erőforrással: pl. hulladékgyűjtés, de
a szervezet céljai mellett a beszerzendő eszközt a közösség általános céljaira is
hasznosíthatnánk, az önkormányzati beruházásokhoz is használható lenne a gép, mind a
fűnyíró, mind az egyéb funkció, mely pl. kisebb tereprendezés során az egyes rendezvények,
projekt helyszíneken is használható lenne. Illetve a településen állandó problémát jelentő
belvízveszély esetén is alkalmi segítséget tudnánk nyújtani vele közösségünk számára.

Jelenlegi helyzet bemutatása
(A sport fejlesztésének feltételei)
Anyagi feltételek biztosításával kapcsolatos vállalásaink
Biztosítani kell a versenysport részére az indulás feltételeit
- utaztatás,
- nevezési díjak,
- edzők foglalkoztatása
- sportpályák, sporteszközök beszerzése
A látvány/tömegsportnál az akciók, versenyek megrendezésének költségeit biztosítjuk, a
felkészülés és a részvétel költségeit a résztvevőknek kell állni.
Tárgyi feltételek
A jelenlegi sportlétesítmények szinten tartása, karbantartása és részleges fejlesztése jöhet
szóba, feltétlenül szükséges lenne a költségek csökkentése érdekében a fenntarthatóságot
erősítő és a minőségi szolgáltatást eredményező beruházások megvalósítása (A kiszolgáló
épület teljes felújítása, mely által növekedhetnének a bevételeink, s a kiadásaink (rezsi)
jelentősen csökkennének.
Személyi feltételek
Jelenleg a MEDOSZ SE rendelkezik megfelelő edzői gárdával és ez biztosítéka egyben a
további fejlődési lehetőségnek is, azonban szükség lenne az egyéb versenysportokhoz és az
egyéb szabadidő sportokhoz is hozzáértő szakember irányító, felkészítő tevékenységére és az
egészségügyi háttér biztosítására is.

Új lehetőségek
A jelenlegi sporttevékenység elemzéséből kitűnik, hogy az szinte kizárólag a férfiak
foglalkoztatására irányul, ezért szükség lenne olyan sporttevékenységek kibontakoztatására,
melyben nagy számban vehetnének részt a nők.

Egyesületünk számára nagy segítséget jelent a TAO program, mely során számos
fejlesztésünkhöz kaptunk támogatást, e nélkül a fejlesztések nélkül mára már a működésünk
sem lenne biztosított. Nagyon hasznos kezdeményezésnek tartjuk, és sokat köszönhetünk az
MLSZ mindig segítő közreműködésének. Legutóbbi fejlesztésünk a pálya biztonságosabbá
tétele volt, mely során a korlátok, kijáratok kerültek felújításra.
Reméljük, hogy továbbra is sikeresen részt tudunk venni a TAO programban, s az idei évben
is pozitívan bírálják el kérelmünket.

