
 

A Bakonysárkányi SE sportfejlesztési programja 2012-2013 évre 

 

 

1. Általános alapelvek: 

- a sportolás alkotmányos alapjog, a magyar és egyetemes kultúra része 

- a sport által nyújtott élettani hatások testi, lelki, szellemi fejlődéshez 

elengedhetetlenül fontosak 

- a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön 

 

2. Általános célkitűzések: 

A labdarúgás népszerűsítése, az érdekeltek lehetőleg legszélesebb bevonásával, 

aktivizálásával. A testkultúrával kapcsolatos kedvezőtlen változások miatt fontos a 

sportfejlesztési program kidolgozása. Az alapcél megvalósításának középpontjába a 

verseny-, tömeg- és szabadidő sportot kell helyezni. 

Az embereket rá kell szoktatni, hogy természetes mozgás igényüket kielégítsék és 

kialakuljon az aktív mozgásra való igény. Kiemelt figyelmet kell fordítani a fiatalok 

fejlődésére. 

A községben élők számára hozzáférhetővé kívánjuk tenni a sportot, az átlagosnál 

tehetségesebb sportolók számára a fejlődési és versenyezési lehetőséget. Célunk az 

ifjúság és felnőtt korosztály részére biztosítani a sportolási lehetőségeket, gondolunk 

itt az amatőr, diák, szabadidő sportokra. Szeretnénk minél nagyobb számba bevonni az 

ifjúságot, ezzel biztosítani az egyesület utánpótlását, valamint minél több fiatallal a 

labdarúgó sportot megszerettetni, az ifjúság részére egészséges életmód kialakítását 

elősegíteni. 

 

3.  Lehetőségek és korlátok: 

Az Egyesület az előző évben meglehetősen alacsony költségvetéssel tudott 

gazdálkodni, melynek döntő többségét az önkormányzattól kapott támogatás tette ki. 

Ez az összeg az alapvető működésre volt elegendő.  

Sporteszközök, felszerelések vásárlására a 2011-2012 évi látvány-csapatsportot 

támogató pályázat segítségével volt megvalósítható.  



4. Beszerzés és tárgyi eszközfejlesztés: 

A 2012-2013 szezonban, a tavalyival azonos összegű önkormányzati támogatás 

mellett szeretnénk tovább folytatni a csapat felszerelésének beszerzését.  

 

Játékos szerelés /mez, cipő, melegítő/:   25 fő x 25000 Ft = 500.000 Ft 

 

Következő lépésként pedig a pálya versenykiírásnak, valamint a biztonságos 

sportolásnak való megfelelését szeretnénk javítani. Az alábbi eszközök és 

felszerelések beszerzését tervezzük: 

 

Pálya karbantartáshoz:   1 db Fűnyíró traktor és tartozékai         =  550.000 Ft 

Futballkapu 7.32x2.44m:   1 pár kapu, kapuhálóval               =  500.000 Ft 

Labdafogó háló:                     =  400.000 Ft 

 

5. Záró rész  

2012-2013 idényre tervezett program teljes költsége:  1.950.000 Ft  

Önrésze (30%):       585.000 Ft  

Igényelt támogatás:       1.365.000 Ft 

  

A vásárolni szándékozó eszközök egy része a sportolók biztonságát, másik része az 

előírt kötelező feltételeket elégíti ki. 

 

Kérem a sportfejlesztés programunk jóváhagyásával, egyesületünk sikeres működését 

támogatni szíveskedjenek! 



 

 



 


