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1. Egyesület rövid bemutatása 

A Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club (továbbiakban: Szilády RFC) 2011 májusában lett 
hivatalosan megalapítva és bejegyezve. 

 

2. Célkitűzés 

A Szilády RFC kizárólag utánpótlás korú gyerekekkel foglalkozik. Az egyesület céljai többrétűek: 
Elsődleges célunk a gyerekek sportolásra, mozgásra való ösztönzése, a sport, ezen belül is a 

labdarúgás iránti szeretet kialakítása, az edző, a csapattárs, az ellenfél tiszteletének megtanítása.  
Másodsorban, célunk, hogy a gyerekek korosztályuknak, képességeiknek, fizikai adottságaiknak 

megfelelően - szervezett és rendezett formában - versenykörülmények között is kipróbálhassák 
magukat, vagyis a gyerekek versenyeztetése. 

Harmadsorban, célunk az, hogy a tehetséges gyerekek ne kallódjanak el Kiskunhalas utcáin, ne 
számítógépezéssel töltsék idejüket, hanem csatlakozzanak egy kiváló gyerek és szülői közösséghez, 
amely a sport, a labdarúgás, a mozgás, a tanítás iránt elkötelezett, egyszóval közösségi 
szemléletformálás. 

Az első 3 ponton túl legfontosabb célkitűzésünk, hogy a létszámunkat évről-évre gyarapítsuk, 
hogy a nagy létszámból adódóan, egyre több tehetséges gyereket tudjuk kiválogatni és magasabb 
osztálybeli klubok számára játékra átadni. 

3.  Szakmai felépítés 

3.1.  Létszámok alakulása, szakmaiság, közösség bevonása 

Egyesületünk a 2013/14-es évadra 188 igazolt játékost tervez. Ez a létszám az előző évhez 
(2012/13) képest több mint 30%-os növekedést jelent (a 2011-12-es szezonhoz képest 100%-os 
növekedést jelent). A létszám összetétele is változik, női labdarúgóink létszáma megnövekedett az 
előző szezonhoz képest, nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a labdarúgást a hölgyek körében is 
népszerűsítsük.  
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A korosztályokat tekintve széles palettát ölelünk fel: az óvodás kortól egészen a középiskolás 

korosztályig. Óvodás létszámunk évről évre növekszik, ezzel is megteremtve az alapokat a magasabb 
színvonalú utánpótlásképzéshez. Az óvodai és a kisiskolás (első, második osztály) létszám 
gyarapodásához mind az edzők, mind a szülők önkéntes toborzómunkát végeznek. Edzőink az 
oktatási intézményeket járva, bemutató edzéseket tartva toboroznak, valamint a szülők ismeretségi 
köreikben ajánlják és népszerűsítik egyesületünk tevékenységét. 

 
A szülők az egyesületen belül jelentős tevékenységet játszanak. A versenyek lebonyolításába, 

szervezésesébe bevonjuk őket. Itt fontos kiemelni, hogy a szülők mérkőzéseinket folyamatosan szép 
számmal látogatják, buzdítva, lelkesítve a csapatokat, játékosokat. Itt szeretnénk kiemelni a saját 
rendezésű „apa-fia” tornát, amit hagyományosan minden szezon zárásaként rendezünk meg. 

 
Szoros kapcsolatot ápolunk a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziumával, 

ahol edzőink testnevelő tanári tevékenységet is végeznek, ezzel is népszerűsítve a labdarúgást, a 
testmozgást, szervezett szabadidős programokat. Együttműködésünk kétirányú, azaz a gimnázium az 
eszközeinek rendelkezésre bocsátásával, erkölcsi tanításaival támogatja egyesületünket, 
egyesületünk pedig a gyermekek iskolai orientálásában segíti az intézményt. 

 
A környező kistelepülések (2000 főnél kisebb települések) iskoláinak testneveléstanáraival az 

egyesületünk folyamatosan tartja a kapcsolatot, segíti labdarúgásra irányuló tevékenységüket 
(edzésekkel, szakmai támogatással). Egyesületünkre ebből kifolyólag jellemző, hogy kb. 15-20 km-es 
vonzáskörzetből érkeznek hozzánk gyerekek. 

3.2. Versenyeztetés 

Az egyesületen belül az edzések a gyerekek számára szervezett formában vannak megtartva, heti 
rendszerességgel. Az U-7 és előkészítő csoportnak heti 2 alkalommal egy-egy órában zajlik. 

A többi korosztályoknak heti három alkalommal vannak az edzések tartva 1-1,5 órás edzésekkel, 
minden korosztálynak az életkori sajátosságainak megfelelő feladatokkal. Magasan képzett edzőink a 
korosztályok adottságait, sajátosságait figyelembe véve tervezik és tartják meg az edzéseket. Az MLSZ 
utánpótlás bizottságának előírásait nyomon követjük, versenyeinket, kis tornáinkat az előírásaik 
alapján rendezzük. 

 
U-7 és előkészítő csoport: Ez félévente legalább 5-7 tornát jelentene, tekintettel arra, hogy ebben 

a korosztályban még nem a versenyeztetés a cél, hanem a labdarúgás megszerettetése a 
gyerekekkel, játékos formában. A tervezett létszám 30 fő, 3 csapatra bontva. 

 
U-9, U-11: Ez a két korosztály több mint 70 (30 és 43 fő csapatonként) gyereket ölel fel. Itt már a 

versenyeztetés is előtérbe kerül. MLSZ által rendezett utánpótlás tornákon vesznek részt ezek a 
gyerekek. A Bozsik programban3-3 torna van előirányozva. 

 
U-12, U-13, U-14: A három korosztály 38 gyereket foglal magába. Ezek a korosztályok a ugyanúgy 

az MLSZ által szervezett programokon, tornákon lesznek versenyeztetve. 
 
U-15: Ez a korosztály az NB II-es bajnokságban fog indulni, folytatva a 2012/13-as év kiváló 

szezonját. 
 
U-16: A Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség által szervezett megyei első osztályú bajnokság 

serdülő korosztályban fog indulni a 2013/14-es idényben 
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Az alábbi táblázat a korosztályonkénti és bajnokságonkénti összefoglalást mutatja: 

Korosztály 
Csapatok 

száma 
Létszám Nevezett bajnokság 

U16 1 8 Bozsik program, BKMLSZ megyei első osztály serdülő 

U15 1 12 Bozsik program, NBII U-15 bajnokság 

U14 1 15 Bozsik program 

U13 1 15 Bozsik program 

U12 1 8 Bozsik program 

U11 4 43 Bozsik program 

U9 3 30 Bozsik program 

U7 3 30 Bozsik program 

felnőtt női keresztpályás bajnokság 1 27 BKMLSZ megyei első osztály 

Összesen 
 

188  

 
 

3.3. Megvalósított programok és tevékenység 

A Szilády RFC-ben sport keretében foglalkoztatott gyerekek sportolásra, mozgásra való 
ösztönzése a labdarúgás sportág iránti szeretet kialakítása, fenntartása, népszerűsítése és az edző, 
csapattárs, az ellenfél tiszteletének megtanítása. 

E szemléletben szervezett kupák így a Déli-Városkapu, Kebpro, Apák-Fiúk, Szilády, Merkbau, 
KisItália, KIE-RFC kupák, valamint az RFC Gála mind ezt tükrözik.  

Az edzések alatt a fizikai képességek, felkészülés szervezett formában való megvalósítása, a 
versenyszellem és tisztelet, valamint az iskolai nevelés alátámasztását valósítják meg az edzők. 

A sportversenyekben való részvételek alkalmával a szociális elkötelezettség, közösségi szemlélet 
és a közösségi érdekek egyéni ambíciók háttérbe szorításával történő megvalósulása kerül előtérbe. 

 

4.  Feltételek 

Jelenleg a tavaszi és az őszi edzéseket, sportrendezvényeket a városi sportpályán tudjuk 
megtartani, ahol rendelkezésünkre áll 2 db füves nagyméretű futballpálya, valamint az öltözőket is 
használni tudjuk. Télen, a Szilády Áron református Gimnázium fedett műfüves pályáját tudjuk 
használni. 

5. Támogatás felhasználása 

 
A 2011/2012 évadban a Kiskunhalasi Szilády RFC által pályázott és elnyert 1996. évi LXXXI., 

Társasági- és osztalékadóról szóló törvény (továbbiakban: TAO) által megvalósuló látvány-csapatsport 
támogatás keretében 5.499.000 Forintot nyert utánpótlás nevelés jogcímen. 

A 2012/2013 évadban a Kiskunhalasi Szilády RFC által pályázott és elnyert TAO által megvalósuló 
látvány-csapatsport támogatás keretében 9.721.338 forintot nyert el, melyhez 1.189.301 forint 
önrész tartozik. Az ebből megvalósuló jogcímek alapján az egyesület a 2012/2013 évadban 1.521.000 
Forint értékben vásárol sporteszközöket, sportfelszerelést. A személyszállítási költségekhez a 
pályázat 1.670.000 Forint értékben járul hozzá. A különböző sporteseményeken való részvétel 
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nevezési költségeit 170.000 Forint értékű, az edzéseket és rendezésre kerülő sporteseményeket 
2.500.000 Forint értékű keret fedezi. A programban résztvevő sportszakemberek személyi költségére 
fordítható keret 4.608.000 Forint. Képzési feladatokra 151.133 Forintot fordíthat az egyesület a 
pályázat alapján. Az így felhasználásra kerülő keret 10.910.639 Forint, mely június 30.-ig kerül 
felhasználásra.  

 

6.  Edzők 

Az edzők kérdése az egyik legfontosabb az egyesület számára. A 2013/14-es szezonra, a létszám 
gyarapodásának köszönhetően, szükségszerűen növelni kell az edzők létszámát, hogy az elmúlt évek 
minőségi munkáját fent tudjuk tartani. A 2013/14-es szezont 7 edzővel szeretnénk lebonyolítani. 

 
Az U-7 és az előkészítő csoporttal mindig ugyanaz az egy edző foglalkozik, akinek UEFA „B” 

liszensze van, továbbá a Szilády Áron Gimnázium testnevelés tanára is. Több mint 10 éves 
tapasztalata van a kisgyerekek focihoz, rendszerességhez, csapatmunkához való  szoktatásáshoz. 

 
Az U-9, U-11 korosztályokat szintén egy „B” liszences edzőnk látja el, valamint az egyesület 

kapusedzője is besegít a feladatok ellátásában. Ők több, mint 10 éves tapasztalattal a hátuk mögött, 
rengeteg bajnoki idénnyel, bajnokságot nyert csapattal bizonyítják szakmai rátermettségét. Ők is a 
Szilády Áron Gimnázium külsős alkalmazottja és az iskolai csapatnak is labdarúgást oktat. 
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a 9 éves korosztálytól a kapusképzésre komolya hangsúlyt fektetünk 
és egyéni speciális edzéseket tartunk játékosainknak. 

 
Az U-12, U-13 és U-14, U-15, U-16 korosztályt egy-egy edző vezeti. Ők egyaránt rendelkeznek 

szakmai tapasztalattal, edzői képesítésekkel. 
 
Két edzőnk a Bács-Kiskun megyei utánpótlásért is felelősek, instruktori szerepkört töltenek be, 

illetve a megyei csapatok utánpótlását is felügyelik. 


