A Szilády RFC
személyzeti modellje

A Szilády RFC folyamatosan igyekszik egyszer egy időben arra, hogy megőrizze a kialakult
kiemelkedő értékeit, ezzel biztosítva az állandóságot, ugyanakkor folyamatosan érdekelt abban, hogy
nyitott legyen az újításokra.
Az egyesületünk egy jól strukturált modellen alapul, amelyet egy majdnem ideális modellnek tartunk.
Az RFC vezetését Vincze Attila látja el, aki az egyesületünk alapító tagja.
Felügyelete alá tartozik az egyesületünk teljes struktúrájának irányítása és vezetése.
A futballszakmai Dervaderics Gábor, valamint az oktatási és szociális részleg működését közvetve
felügyeli Zákány Sándor tanár úr. A többi részleg, valamint a támogató személyzet munkáját
közvetlenül Vincze Attila felügyeli és irányítja.
A különböző részlegek tevékenységét a szinergia jellemzi. Minden egyes részleg munkáját a
célorientáltság és az együttműködés vezérli.
A finomhangolást az RFC szűk vezetősége látja el. A különböző támogató egységek munkája sok
esetben összefonódik más részlegek munkájával, ezért az elkülönítés a fentiek miatt nem lehet
minden esetben teljes. Ez indokolja az esetleges átfedéseket.
1. RFC-U19 korosztályok futball szakmai háttere (3 fő):
Korosztályunk munkáját egy kapusedző (Gerner Dániel), egy egyéni képzésért felelős edző
(Dervaderics Gábor) segíti. Külön támogató egységként a játékosok kiválasztását Vincze Attila vezeti,
koordinálja.

2. Korosztályaink futball háttere (10 fő):
Korosztályaink Vincze Attila vezető irányításával végzik az U6-U14-es korosztályok futball
edzését/képzését. Az U11-U14-es korosztályoknál egy-egy vezetőedző és egy egyéni képzésért felelős
szakember az ez alatti korosztályok esetében egyenként egy vezetőedző dolgozik.
A csapatok munkáját egy kapusedző is segíti, amely az utánpótlás kapusok képzését látja el.

3. Egészségügyi háttér (1 fő):
A RFC egészségügyi dolgait, Dr. Böcz János sportorvos látja el.

Oktatási és szociális háttér (1 fő):
Ez a részleg Zákány Sándor tanár úr irányításával szervezi az RFC játékosok iskolai oktatását, a Szilády
Áron Gimnázium kollégium működtetését és a kollégiumi élet szervezését. Tanár úr munkáját, az
adminisztrációs munkát Takács Gizella iskola titkár látja el.

Operatív rész (4 fő):
Az RFC operatív részlege 4 főből áll: Vincze Attila, egy technikai vezető Takács Gizella, egy utánpótlás
asszisztens Modok Marcell és egy szertáros Kapásné Sörös Klára. Ez az egység a következő
feladatokat látja el: mérkőzések, tornák, kiválasztók, toborzók szervezése, ezzel kapcsolatos
adminisztráció és egyeztetés, továbbá játékosok igazolása, illetve szerződtetése, játékosokkal,
munkavállalókkal kapcsolatos adminisztráció és ügyintézés, valamint a játékos és munkavállalói
felszerelések kiadása, tisztítása, leltározása és beszerzése.

Scouting rész (1-2 fő):
Az RFC scouting részlege 1-2 főből áll.
Tehetségeinek beazonosítása, felismerése és beépítése a korosztályos csapatokba.
E tevékenység a játékosok megfigyelésén keresztül zajlik járási szinten.

Régiós részleg (1 fő):
Az RFC régiós rendszerének vezetője mellékállású kollégánk, Kárász Zsolt.
Elsődleges feladata, a Bozsik központhoz tartozó csapatok futballkultúrájának fejlesztése.
Egy modern futballfilozófiai elv rendszerszintű adaptálása a helyi viszonyoknak megfelelően.
Egyesületünk számára fontos tényező, hogy felismerjük, beazonosítsuk a régió tehetségeit és
optimális időben biztosítsuk számukra az egyesületünkben történő edzést, beintegrálást.
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