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Magy Fallabda (Squash) Szövetség szakmai és gazdasági
Programterve a 2019. évi müködéséről

Szervezeti működés:
Szövetségünk ebben az esztendőben továbbra is egy alkalmazottal látta el
feladatait, ami gazdaságilag elfogadható, de ez a szervezet működésében nem
fog előrelépést mutatni. Egyre több a feladat a működtetés kapcsán, hiszen
ebben az évben a költségvetésünk kimagaslóan magas összeget használ. A
2018. év végén megkötött együttműködési szerződés, mely iraodai feladatok
ellátására vonatkozik, egyhít ezen a kérdésen, de hosszú távon ez nem
megoldás. Ha tényleges szándék mutatkozik a Szövetség munkájának
átalakítására, akkor ehhez több alkalmazot, vagy több külsős partner
bevonása azükséges. A most meglévő kapacitással csak a feladatok naprakész
ellátása megoldható, de arra, hogy a szervezet hatékonyabban működjön nem
alkalmas.
A szövetségi irodát ebben az évben is a Rózsadomb Squash Klub által
felajánlott helyiségben működtettük, kedvező bérleti díj fejében. A bérleti
szerződésünk 2019. május 31-ig érvényes, és még nem kaptunk választ a
hosszabbítás lehetőségére. Amennyiben azt a konstrukciót nem tudjuk
fenntartani, akkor annak vélhetően olyan gazdasági következményei is
lehetnek, amelyet jelenleg nem építettün be az itt bemutatott költségvetési
tervezetünkbe.
Az iroda technikai berendezései kicsit már elavultak, de munkavégzésre még
alkalmasak egy minimális fejlesztés,

korszerűsítés indokolt lenne, de

takarékosságból ezt sem tervezzük ebben az évben.
A szervezeti felépítés 2018-ban kis mértékben változott. Az elnök mellé egy
alelnöki pozíciót vezetett be az új elnökség és ezzel az elnökség tagjainak a
száma egy fővel növekedett is. Az alelnök feladata főleg egy hatékonyabb
gazdálkodás tervezése és felügyelete.

Az elnökség rendszeresen tart üléseket, melyeken szakmai és gazdasági
kérdéseket vitat meg. Ezeken az üléseken meghozott határozatok a szövetségi
weboldalon frissítve jelennek meg.
A

nemzetközi

kapcsolatokat

nem

sikerült

szélesíteni,

ennek

jelentős

mértékben gazdasági okai is vannak, hiszen ezeken a találkozókon részt
venni, és kapcsolatokat építeni jelentős kölltséggel járna, melyet egyenlőre
nem sikerül kigzdálkodni.

Marketing, média feladatok:
Ezen a területen van némi bizonytalanság. Egy szerzőséses partner látja el
azokat a minimális feladatokat, melyeknek a költsége még nagyon nem viseli
meg a költségvetést. Ez leginkább az eseményekről szóló bszámolók
elkészítése, és eljuttatása különdöző midiákba. A social media feladatok
ellátását saját erőből próbálja megoldani az elnökség, lássuk be ez sem túl
hatékony, inkább költségtakaréks a megoldás.
A másik vonal pedig az a magas költséggel bíró stratégia megvalósítása lenne,
melynek a költségei jelentősen meghaladnák az erre a feladatra betervezett
keretet, ennek megvalósítása csak akkor lehetséges, ha ezt a kérdést a
szakmai feladatokkal azonos fontosságúnak ítéljük meg, és sikerül rá külön
forrásokat szerezni.
Az elmúlt év tapasztalata alapján elmondható, hogy a Fallabda sportágat
hazánkban

még

mindig

nem

ismerik

igazán,

nincsenek

releváns

megjelenéseink, és ennek hozama, hogy nem tudjuk elérni a célközönséget
semelyik korosztályban. A kommunikációnk gyenge, reklámjaink gyakorlatilag
nincsenek. Jó példa erre, hogy sem az „Iskola Program”, sem az ehhez
kapcsolódó

eszköztámogatási

programunk

nem

váltott

ki

különösebb

érdeklődést a célközönségből.
A fenti problémák főleg az anyagi források hiányából fakadnak. Mindenesetre
a cél, hogy egy profi csapattal szerződve (tanácsadás vagy kivitelezés)
létrehozzunk egy teljesen új kommunikációs stratégiát, amivel elérhetjük a
célközönségünket, javíthatjuk a sportágunk megítélését és helyzetét, és
bevonzhatjuk az utánpótlás és a felnőtt korú játékosokat egyaránt! Ide
tartozna a médiában való gyakoribb megjelenés releváns hírekkel, esetleg

eseményekkel, együttműködés ismert/híres emberekkel, Facebook/Instagram
és egyéb közösségi oldalak fejlesztése.
Összegszerűen nehéz megítélni előre, hogy melyik közreműködővel milyen
díjazásban lehet megállapodni, de éves szinten minimum 3millió forinttól
egészen akár 20-30 millióig is terjedhet ez a ráfordítás. Természetesen mindez
függ attól is, hogy csak tanácsadóként vonunk be egy céget vagy
kivitelezőként, illetve egy-egy résztvevővel milyen díjazásban tudunk
megállapodni. Ezek komoly összegek, de az egyetlen út a valós fejlődéshez,
melyen keresztül többek között a szponzorációs hajlandóság és érték is
növekedhet.
Természetesen maradhatunk a már bejáratott kommunikációs
csatornáinknál is, csak akkor számolnunk kell a folyamatos hanyatlással a
többi sportággal szemben, ahol komoly megjelenés mellett komoly versenyek
zajlanak.
A tervezett részletesebb program/menetrend a 2. számú mellékletben
található:

Versenyrendszer:
A Szövetség versenyszabályzatai frissítésre kerültek, azok megfelelnek a
versenyrendszer biztonságos lebonyolításának, a szabályzatok egyre jobban
átláthatóak és értelmezhetőek lettek. A Szövetség szabályzatai a weboldalon
érhetőek el mindnki számára.
A játékosok létszámának növelése kiemelt feladatnak tekintendő, főleg az
utánpótlas területén vannk elmaradásaink, de ezt az utánpótlással foglalkozó
részben tárgyaljuk.
Ebben az évben is megrensóezésre került a Magyar Kupa csapatverseny, és az
Országos Csapatbajnokság. A csapatversenyek mellett természetesen az
egyéni versenyek is rendszeres programjai a hazai versenyrendszernek. Itt az
egyetlen új elem, ami 2018-ban került bevezetésre, a körverseny rendszerének
újboli életre keltése melynek a záró programja a szezon végén fog lezajlani.
Ebben a sorozatban a játékosok a Női, valamit a férfi A, B, és C kategóriás
egyéni versenyek során gyüjthetnek pontokat a körverseny rendszerében, és a
záró

program

a

legeredményesebb

8-8

játékos

viadala

lesz.

versenyrendszerben más jelentősebb módosítás nem tervezett az elnökség, a

A

versenyek száma megegyezik az előző szezonban lebonyolított versenyekkel. A
szezon Versenynaptára a nyári időszakban fog elkészülni, a helyszínek
kiosztásánál továbbra is fontos szerepet kapnak a vidéki klubok, akik
szeretnének versenyt rendezni és a létesítményük alkalmas is erre.
Az utánpótlás és a senior egyéni országos bajnokságokat már magunk mögött
tudhatjuk. Az utánpótlás esetében nem lehet elkerülni azt a kérdést, hogy a
részvételi szám folyamatosan csökken, ennek megakadályozására lépéseket
kell tenni. A helyszín ezúttal is a Gold Center volt, ezt inkább más csak a
pályák száma, mint a létesítmény állapota indolkota. A seniorok részvétele kis
mértékben emelkedik, hiszen egyre bővül azon játékosok száma, aki ebbe a
korcsoportba tartiznak, és szívesen vesznek részt a senior versenyeken. Az
felnőtt OB. ebben az évben Egerben volt, ahol jó színvonalú verseny zajlott, jó
programokkal.
A 2019. évi felnőtt OB még előttünk van, ennnek ebben az évben Győr lesz a
házigazdája. Az előkészületek jó ütemben haladnak, méltán bízhatunk abban,
hogy nem fog elmaradni a 2018-évi sikeres bajnokságtól. Ebben az évben is
lesz üvegpályás program, vélhetően ismét sok-sok emberhez eljut majd a
sportág látványa.
A

hazai

versenyrendszerben

tervezés

alatt

van

a

nevezési

határidők

módosítása, mert a jelenlegi rendszer nagyon kevés időt hagy a szervezőknek
a verseny kölültekintő előkészítésére.

Ranglisták:
Három féle ranglistát veztetünk, felnőtt, utánpótlás és senior.
A felnőtt ranglista folyamatosan ad okot a vitákra, de jobb, kidolgozott
megoldással senki nem állt elő. Ennek értelmében itt nincs tervezett
modósítás. Itt némi nehézséget az okoz, hogy a program készítője már
külföldön dolgozik, és egy kicsit nehézkes a programmal kapcsolatos hibák
kezelése. Ere még mindig egyeztetés folyik, itt a hozzáértés hiánya és a magas
költség okozza, hogy partnert találjunk rá, de a megoldás öszre biztosan
megszületik. A program kisebb fejlesztéseket már kívánna, ez is megoldásra
vár.

Az utánpótlás ranglista teljesen elavult, ezt mindenképpen le kell cserélni.
Édremes lenne átvenni az ESF által bevezetett módosításokat, bár ez egy elég
nagy feladatot jelent. Egyenlőre a szakmai koncepciót kell kialakítani, majd
erre, és egy alacsony költségű (pl.: Excel) megoldást találni.
A senior ranglistán nem tervezünk módosítást, jelenlegi formájában megfelel,
bár eltés az ESF rendszertől. Egyetlen nehézséget az okoz, hogy az OB-n olyan
korcsoportokban is megrendezére kerülnek versenyszámok, ahol év közben
nicsenek versenyek, tehát ranglista sincs. A probléma kezelhető, de vitákra ad
okot.

Nemzetközi szereplések:
2019-ben nem neveztük női válogatottunkat, mert szakmailag indokolatlan
lett volna, a női válogatottat ismét fel kell építeni, és újra részt vehetnek a
nemzetközi versenyeken.
A férfiaknál ma már túl vagyunk a Európa Banokságon, az eredmények nem
okoztak meglepetést, a cspat megtette, amit lehetett, és az eddigi legjobb
eredményt produkálva az európai csapatok közül a 8. helyet szerezte meg. A
cspat tagjai Krajcsák Márk vezető és játékos, valamit Farkas Balázs. Sebők
Benedek, Hoffmann Péter Boros Dávid, és Cséffalvay Dániel.
Az egyéni Európa Bajnokság 2019-ben nyár végén kerül megrendezésre, itt
mindenképpen indítunk játékosokat, egy női és egy férfi játékos személyében.
2019-ben három korosztályos csapatot neveztünk az Európa Bajnokságra
U15, U17 és U19-es korcsoportban. Meglepetésre a versenyekre benevezett
Dévald testvérek abbahagyták a versenyzést, erről pontos információnk nincs.
Ez azt jelentette, hogy a már benevezett csapatoknál kései játékos cseréket
kellett kérni, amit a rendezők elfogadtak, így a probléma megoldódott, de a
pontos magyarázat még várat magára.
U-19-ben az egyéni és a csapatversenyeken is részt vettünk. Az egyéni
versenyen Chukwu Hannah 11., Takács Benedek 23., Kamocsia Bendegúz 25.
és Szebeni Péter az 56. helyet szerezte meg.
A csapat a 12. helyen zárta a versenyt Chukwu Hannah, Harmath Eszter,
Kamocsai Bendegúz, Szebeni Péter és Rózsa Barnabás összeállításban.

A közgyűlés idejére már véget ért az U15-17-es EB az eredményeket azért
utólag felvezetjük a beszámolóba. A 15-ös csapat tagjai: Juhász Nóra, Varga
Lorena, Sáli Barnabás, Komlódi Regő, a csapat vezetője Kohlrusz Balázs volt.
AZ U17-es csapat összeállítása: Chukwu Hannah, Harmath Eszter, Simon
Dániel, Nagy Simon és Takács Benedek, a csapat vezetője Farkas János volt.
Sajnos itt is volt némi fennakadás, az utazó keret tagja, Laskai Vanda egy
sérülés miatt sajnos nem tudott a csapattal utazni.
( Az U15-ös csapat a15. helyen végzett, az U17-es csapat pedig a 8. lett.)
Most

még
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hogy férfi

válogatottunk részt vegyen a 2019. évi Csapat Világbajnokágon, mely az
Egyesült Államokban kerül megrendezésre. Az európai sikerek mellett ezt az is
indokolja, hogy a 2021-es Világjátékokra itt lehet kvalifikációt szerezni, és jó
lenne megint alanyi jogon részt venni a versenyen és nem a szabadkártyáért
izgulni.
A hazai rendezésű nemzetközi versenyek ebben az évben két eseményre
szorítkoztak, ezekben a rendezvényekben a szövetség csak felügyeleti jogot lát
el, de ez is inkább jelképes lesz megint. Ezen hosszabb távon érdemes lenne
változtatni ezzel könnyebben lehet a nemzetközi kapcsolatokat szövetségi
szintre emelni. A juniorok továbbra is a Hungarian Junior Open versenyen
léphettek hazai pályára, a senirork pedig a Reebok Hungarian Masters
versenyen vehetnek részt, mndkettőnek Budapest ad otthont.
Fiataljaink rendszeresen részt vesznek

az európai junior körverseny

sorozaton, ezt önerőből finanszírozzák meg, a szövetség csak az adminisztratív
feladatokat látja el.

Utánpótlás:
Négy fontos területre bontottuk az utánpótlással kapcsolatos feladatokat:
1., Iskolai program
2., Diákbajnokság – Diákolimpia
3., Korosztályos válogatott
4., Egyetemi és Főiskolai sport

Iskolai program:
Elnyert pályázaton elindított programba a 2018/19-es tanévben két (2)
iskolával sikerült együttműködést kötni. A gyerekek a budaörsi On Line
Squash klubban valamint a Griff Squash klubban vettek részt a
foglalkozásokon. ( Lőrinczi Attila és Weiner István munkája)
A következő tanévben a programba belépő iskola:
2019/2020: Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Magyar –
Angol két tannyelvű Tagiskola
Diákbajnokság – Diákolimpia
Az elmúlt 10 évben ezeket a versenyeket a City Squash Clubban rendezte
Böhm Gabi fantasztikus munkával. Sajnos az utóbbi években az indulók
létszáma csökkent, ha ez tovább folytatódik, nem lesznek korosztályos
versenyzőink és idővel –sajnos – felnőtt korú játékos is egyre kevesebb lesz.
Diákolimpia rendezéséhez szükséges feltételek:
Magyar Diáksport Szövetség
Licenc díj: 200.000-ft + kötelező érem költségek (Összesen kb. 350.000.-)
Létszám: min.300 fő
Testnevelő tanárok adják le a nevezéseket
Felsőoktatási intézményekbe való jelentkezésekhez lehet pontokat szerezni.
Országos döntő I. hely, II. hely, III. hely 10 pontot ér
A következő 1-2 év feladata, hogy elérjük a létszámot és megfelelő rangra
emelhessük ezt a versenyt. A következő programot lehetne mögé állítani:
Területi versenyeket rendezünk, ősszel, télen és tavasszal. A sorozat lezárása
a City Squash Club rendezésében lenne.
A területek:
Észak – Magyarország
Eger – Gulyás István : gulyasistvan.eger@gmail.com
Kelet – Magyarország
Nyíregyháza – Bottyán István : bottyanistvan68@gmail.com
Dél – Magyarország
Szeged – Kohlrusz Balázs: balazskohlrusz@gmail.com
Nyugat – Magyarország
Szombathely – Nagy Ferenc: feri_nagy2005@yahoo.com

Pest megye – Budapest
Ennek a helyszínét le kell egyeztetni
További helyszínek lehetnek még:
Tatabánya – Squashberek (Farkas János)
Békéscsaba – F.I.T.S.C. ( Polczer Rajmund )
Kaposvár
Kiskunhalas
Pécs
Döntő:
Budapest – City Squash Club: Böhm Gabriella
Ehhez a programhoz kapcsolódhatna a Decathlon iskolai együttműködése,
mely lehetőséget adna az általános iskolákban felállítani a felfújható pályát.
Ebben a programban a testnevelő tanárokat is közelebb hoznánk a
sportágunkhoz.
Nyílt napok szervezése az iskolák és testnevelő tanárok részére, képzett
edzőkkel bemutatni a fallabdát.
Nagy Sportág Választó
2019.május 24-25. MERKAPT Sporttelep
Két napos rendezvény melyen a felfújható pályával jelenünk meg. A kinti
programhoz gyerekek segítségével tudjuk bemutatni a sportágat. Szórólapok
készítése, mely klubok várják őket.
Klubok közötti programok szervezése, segítése idővel egymás közötti
versenyek rendezése.
Együttműködésük segítése, a tapasztalatok megbeszélése.
Korosztályos válogatottak:
Sajnos nagyon elszomorító a válogatott körül kialakult helyzet. Nem jó
irányba megy, hogy egy szövetségi kapitánya van a három korosztálynak (U15
– U17 – U19) és teljesen egyedül dönt minden kérdésben. Sajnos semmiféle
edzésterv vagy felkészülési program nincs a válogatott játékosok számára
valamint követelményi- fizikai, technikai- és ellenőrzési rendszer sincsen.
Ezen a következő időszakban változtatnunk kell.
A következő versenyidőszakra (2019/20.) program és edzéstervet készíteni,
leadása 2019.aug.15.
A nyári időszakban kiinduló felmérést elvégezni, fizikai, technikai, taktikai
feladatokkal.

U13 – U19-ig lány és fiú kerettagokkal
Az eredményeket értékelni és az év további részében is folytatni ¼ évenként
kontrollálni.
A bő keretnek összetartásokat szervezni, változó helyszínnek.
( A válogatott játékosokkal szerződést készíteni. )
Média támogatások:
utanpotlassport.hu – Web oldal megjelenthetnek a korosztályos eredmények
( gyors@utanpotlassport.hu)
Nemzeti Sport
Utánpótlással foglalkozó vasárnapi cikkeiben megjelentetni a fontosabb
eredményeket
Magyar Edzők Társasága
Egész évben rendeznek hasznos konferenciákat
Egy nap az utánpótlásért rendezvény
( Utánpótlássport szervezésében )
Egyetemi és Főiskolai sport
Évente rendezi a City Squash Club a bajnokságot.
A következő Egyetemek részvételével:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Budapesti Corvinus Egyetem
Semmelweis Egyetem
Eger: együttműködési szerződés előkészítése
Az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) fallabda sport fejlődésének támogatása,
népszerűsítése érdekében:
-

utánpótlás nevelés

-

tehetséggondozás megvalósítása

-

edzőtáborok szervezése, tartása

-

bemutató edzések és bemutató játékok szervezése, lebonyolítása

-

versenyek és kupák szervezése, lebonyolítása

-

többszintű edzőképzés, működtetése az Eszterházy Károly Egyetem
Sporttudományi Intézetének segítségével

-

szakmai továbbképzéseken való részvétel

-

tudományos együttműködés

-

eszközök és felszerelések beszerzése, pótlása.

Seniorok:
Hungarian Masters szövetség általi megrendezése 2020-tól – az elmúlt
években folyamatosan csökkent a verseny színvonala és a résztvevők száma. A
versenyt nyereségesen meg lehet rendezni 4-5 önkéntes szervező bevonásával.
Esetleg egy másik versennyel együtt megrendezve (például a 2020-as felnőtt
OB előtti hétvégén) üvegpálya bevonásával még ütősebb lenne.
Ezzel összefüggésben népszerűsíteni az ESF Masters versenyeket – minél több
magyar játékos induljon a külföldi versenyeken is.
2019. augusztusában Bécsben lesz a Senior EB. Felmerült igény arra, hogy
legyen egyen melegítő az indulóknak Magyarország felirattal. Mindenki
megvenné, esetlegesen a szövetség által támogatott áron.
A magyar versenyek még színvonalasabbá tétele – az ESF versenyekhez
hasonló lebonyolítási formában – Tournamentsoftware használatának
bevezetése. Ezzel együtt a ranglista átalakítása szintén az ESF mintájára.
Ennek költségét a szövetség állná. Minél több kétnapos verseny rendezése.
Az átalakított csapatbajnokság finomítása - még több csapattal – esetleg több
szponzor bevonásával.
Későbbi tervként a csapatbajnokság mintájára nemzetközi ESF
csapatbajnokságként is megrendezni Budapesten.

Sportágnépszerűsítő programok:
Ennek a feladatnak az egyik színtere az évente kétszer is megrendezére kerülő
Nagy Sportágválasztó rendezvény, ahol szinte minden sportág képviselteti

magát. A másik főcsapás a Decathlon áruházakkal való együttműködés, ami
több megjelenést is biztosított a felfújható squashpályának.
Ebben az évben ismét megrendezére kerül nemzetközi játékos részvételével
bemutató programra, ez jelenleg szervezés alatt áll.
2019-ben lesz a 30. éve, hogy megalakult a Magyar Fallabda (Squash)
Szövetség. Ennek tiszteletére az elnökség megemlékezést kíván szervezni, de
ennek a várható magas költsége miatt a tagság jóváhagyását kéri. Az
elképzelés egy a 30 évet átfogó kiadvány elkészítes és egy gála ünnepség
megtaretása, ahol vendégül láthatnánk az elmúl 30 év jeles alakjait is. Ez a
költség elérheti a 3 millió forintot is, ami biztos megosztja a sportág
résztvevőit, ezért erre egy előzetes jóváhagyást várunk a tagságtól a közgyűlés
keretében.

Egészségügyi ellátás:
A már több éve működő partneri kapcsolat kielégítő, bár ez csak a budapesti
versenyek esetében működik. A vidéki versenyek esetében nem mindig sikerül
megnyugtató módon megoldani ezt a szolgáltatást, de még nem adódott gond
belőle. A Szolgáltatás díja 2018. végén emelkedett, de kezdvezőbb árat nem
tudtunk más partnernél sem elérni. Az egyéni versenyek esetében ezt a
szolgáltatást a rendező klubnak kell biztosítania, a csapatbajnokság esetében
ennek a szervezése és a költsége a Szövetséget terheli.

Feltörekvő sportágak Tehetséggondozó Program:
AZ EMMI 2018. nyár elején kiírt egy pályázatot a feltörekvő sportágak részére,
a maximális összeg amire pályázni lehetett 12 millió forint volt. A pályázatot
benyújtotta az elnökség a megadott határidőre, de az elbírálás már az új
elnökség belépése után történt meg, 10 millió forintos támogatásban
részesültünk. A sok dokumentáció leadása után a szerződés 2018. karácsoni
időszakában köttetett meg, és a tényleges kifizetés már 2019-re csúszott át.
Az új elnökség kissé átformálva véglegesítette az előző elnökség által leadott
programot, ettől jelentősen eltérni nem is lehetett. A program tételei között
találunk olyan feladatokat, amelyeket már itt korábbi bekezdésekben
tárgyaltunk, ezért itt most egy tételes felsorolást teszünk közzé:

-

Sporteszközök és sportruházat beszerzése

-

Bemutató mérkőzés és edzés

-

Roadshow lregalább 8 helyszínnel

-

Junior játékosk nemzetközi szereplésének támogatása

-

Farkas Balázs PSA szereplésének támogatása

-

Edzőképzés nemzetközi résztvevővel

A részletes programot és költségvetést az 1. sz melléklet tartalmazza.

Képzések:
Az elmúlt évebn a bíróképzés gyakorlatilag megsemmisült, még a rendszeres
szabályismereti tréning sem került megrendezésre. Ez a trend 2019. első
félévében is így zajlott, ami azt is eredméyezi, hogy egyre kevesebb és egyre
alulképzettebb bírókkal rendelkezünk.
Az elmúlt év tapasztalata alapján az egyik legfontosabb célnak a bírói létszám
növelését és új agilis bírók képzését tűzte ki a szövetség. A nyár folyamán
legalább 2 alkalommal szeretnénk bíróképzést illetve szabályismertetést
tartani, melyet Tóth Béla segítségével bonyolítanánk le.
A fent említett célokhoz azonban elengedhetetlen, hogy minden egyesület
delegáljon legalább további 1 főt a bírói testületbe. Velük stabilizálhatóvá
válna a bírói háttér. A szezon elejére - ráépítve a nyári képzésekre meghívnánk Marko Podgorseket Szlovéniából, hogy tartson egy emeltebb
szintű bírói képzést, immár az új tagokkal kibővült teljes bírói testületnek. A
nyári

programok

hozzávetőlegesen

100-150

ezer

forintos

költségből

valósítható meg. A szezon elei képzés hozzávetőlegesen 300-500 ezer forintos
költségből valósítható meg
Az edzőképzés ezzel szemben sikeres fordulatot vett, köszönhetően a
Feltörekvő Sportágak támogatásának. A képzést egy egyiptomi edző (Omar
Abdel Aziz) tartotta három szintű kurzus keretében. A képzésen a vártnál
kevesebb résztvevő volt, az oka majd a későbbi visszajelzésekből derül ki,
talán a hétköznapi időpontok, talán a részvételi díj miatt, ezt még nem tudjuk.
A képzés teljes anyagát filmen rögzítette egy megbízott partner, melyből
később olyan képzési anyagokat lehet előállítani, melyek segíteni fogják az
edzők munkáját. Ezeket az epizódokat csekélyebb díj fejében tesszük mejd
hozzáférhetővé.

A képzésen résztvevőktől nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, a programot
sikeresnek, és később megismétlendőnek tartjuk.
Az edzőképzés rendszerét továbbá még két irányból próbálja a szövetség
megoldani. Egyik a hazai egyetemekkel – Eszterházy Károly Egyetem, Eger való együttműködés, ami 1 vagy 2 éves képzésben valósulna meg. Ez a verzió
főleg az új edzők képzését célozná meg.
A másik egyeztetés alatt álló lehetőség a Budapesti Sportszövetségek Uniója,
ahol szintén folyamatban van a squash edzőképzés elindítása is.
Az ½ éves edzőképzés költségvetése még nem meghatározható mivel az
egyetemi együttműködési szerződésék még nincsenek abban a fázisban, hogy
abból tisztán kiderüljenek a szövetségre háruló költségek. A profi bírói képzést
a szezon elejére a profi edzői képzést pedig a mostanihoz hasonlóan a szezon
vége felé terveznénk megszervezni.

2019. évi költségvetés tervezet:
Az itt megadott összegek a 2019. évi tényleges bevételeket és tényleges
kiadásokat tartalmazzák bruttó értékben.

ÖSSZEGZÉS 2019.

Nyitó pénzkészlet 2019.01.01.
Bevétel
Kiadás
Záró pénzkészlet 2019.12.31.

12 468 743 Ft
34 989 780 Ft
40 390 475 Ft
7 068 048 Ft

BEVÉTELEK 2019.

Működési támogatás EMMI
Világjátékok felkészülés EMMI
Összevont támogatás EMMI/NEA
Framtid Group Kft.
OTP támogatás
Tagdíjbevételek
Nevezési díjak
EMMI Feltörekvő támogatás
Edzőképzés részvételi díj
Versenyrendezési díj
SZJA 1%
Cardinal Marketing Zrt 2018.
Cardinal Marketing Zrt 2019.
Decathlon
Nemzetközi versenyek:

5 649 780 Ft
1 000 000 Ft
1 600 000 Ft
2 000 000 Ft
1 270 000 Ft
3 500 000 Ft
2 300 000 Ft
10 000 000 Ft
600 000 Ft
550 000 Ft
150 000 Ft
1 350 000 Ft
2 540 000 Ft
500 000 Ft

Junior openek

1 500 000 Ft

Reebok Senior

100 000 Ft

HJO

380 000 Ft

34 989 780 Ft

Kiadások 2019.
Munkabérek
Járulékok
Költségtérítés
Iroda bérleti díj
Könyvelési díj
Regisztrációs díj MOB
WSF tagdíj
ESF tagdíj
NVESZ tagdíj
Működési költségek:
Telefonköltség+net
Postaköltség
Irodaszer
Tintapatron
Banki szolgáltatás
Kisebb karbantartások

2 481 000 Ft
510 000 Ft
600 000 Ft
240 000 Ft
533 400 Ft
350 000 Ft
475 000 Ft
530 000 Ft
175 000 Ft
185 000 Ft
20 000 Ft
100 000 Ft
40 000 Ft
158 000 Ft
30 000 Ft

Pályadíjak
Érmek, serlegek
Nemzetközi versenyek:

550 000 Ft
380 000 Ft

Európa Bajnokságok

6 800 000 Ft

Junior Openek
Reebook Senior

1 500 000 Ft

HJO

Körverseny költségek
OB támogatása
Orvosi ügyelet
EMMI Feltörekvő program
Páyázatfigyelés, írás
ÁFA
Edzőtábor (NEA)
Ügyvédi költség
30 éves ünnepségek (opció)
Egyéb kiadások:

100 000 Ft
380 000 Ft

1 800 000 Ft
2 000 000 Ft
185 000 Ft
10 000 000 Ft
420 000 Ft
500 000 Ft
375 000 Ft
130 000 Ft
0 Ft

Projektor+ vászon

376 300 Ft

Számítógépes programok fejlesztése

500 000 Ft

étel, ital

150 000 Ft

kamera tartozékok
közjegyzői díj

Bírói díjazás
Marketing/média költség
Irodai szolgáltatás
Edzőképzés filmkészítés
Squash Buddy vásárlás
Bíróképzési program
30 éves jubileumi esemény
ÖSSZESEN:

50 000 Ft
10 000 Ft

1 200 000 Ft
1 200 000 Ft
1 524 000 Ft
750 000 Ft
582 775 Ft
500 000 Ft
2 000 000 Ft

40 390 475 Ft

1. sz. melléklet

Feltörekvő Sportágak, a program részletes költségterve
Eszközbeszerzések:
„Belépő squash ütők” beszerzése 500.000.- Ft
Haladó, és profi squash ütők beszerzése 1.000.000.- Ft
Húrok squash labdák és védőszemüvegek beszerzése 500.000.Ft
Sportruházat és sportcipők beszerzése 1.000.000.- Ft.
Bemutató mérkőzések közös válogatott edzésekkel
kiegészítve:
Pálya bérleti díj 50.000.- Ft
15 fő 2 pálya napi 5-5 órában 2.500.-/óra
Utazási költségek 200.000.- Ft
2 fő utazása repülővel oda-vissza
Étkezési költségek 50.000.- Ft
2 fő napi étkezés 2 napra 6.000.- ft/nap
hidegétkezés 13 főre 13.000.- ft/nap
Közreműködői díjak 700.000.- Ft.
2 fő nemzetközi játékos díja 2-2 napra
Iskolai testnevelés program:
Pálya bérleti díj 420.000.- Ft
3 pálya 70 órára, összesen 210 óra. 2.000.- ft/óra
Teremdíj 300.000.- Ft
Fitness terem bérleti díj 70 órára 4.286.- ft/óra
Közreműködői díj 280.000.egy fő, 70 óra/fő, 4.000.- ft/óra
Roadshow:
Pálya bérleti díjak 144.000.- Ft
8 helyszín összesen 2-2 pálya össz: 72 óra pályabérlet, 2.000.Ft/óra
Utazási költségek: 150.000.8 helyszín, összesen kb. 1.000 km, 150.- Ft/km
Étkezési költségek: 106.000.- Ft
8 alkalom, 3-3 fő napi 2 étkezés, 4420.- Ft/fő
Közreműködői díjak 600.000.- Ft
8 helyszín, 3-3 fő, 10 óra/fő, 2.500.- Ft / fő/óra
Junior játékosok nemzetközi versenyeztetése:
Utazási költség: 500.000.- Ft
5 fő utazás repülővel oda-vissza 60.000.- Ft/fő
5 fő utazás gépkocsival kb. 1081 km 185.-ft/km
Részvételi díjak (csomagdíjak) 1.300.000.- Ft
2 alkalommal részvételi díj 5-5 főre 130.000.- Ft/fő
Közreműködői díjak: 200.000.- Ft
egy fő csapatvezető díjazása 3-3 napra, 33.333.- Ft/nap

500 000 Ft
1 000 000
Ft
500 000 Ft
1 000 000
Ft

50 000 Ft
200 000 Ft
24 000 Ft
26 000 Ft
700 000 Ft

420 000 Ft
300 000 Ft
280 000 Ft

144 000 Ft
150 000 Ft
106 000 Ft
600 000 Ft

300 000 Ft
200 000 Ft
1 300 000
Ft
200 000 Ft

Farkas Balázs nemzetközi szereplés:
Utazási költségek 500.000.utazás repülővel 8 alkalommal oda-vissza
Szállás költségek: 250.000.- Ft
Szállásköltség 8 alkalomra összesen 22 napra, 11.363.- Ft/nap
Edzőképzés nemzetközi részvétellel:
Pálya bérleti díj: 150.000.20 fő 5 napra napi 3 pálya 4 órára, összesen 60 óra 2.500.Ft/óra
Utazási költség: 100.000.- Ft
1 fő utaztatása repülővel oda-vissza
szállásdíj: 200.000.- Ft
10 fő 4 éjszaka = 40 éjszaka 5.000.- Ft/éj
Étkezési díj: 200.000.- Ft
20 fő 5 nap ebéd 2.000.- Ft/fő
Közreműködői díj: 600.000.- Ft
1 fő nemzetközi edző 5 napra 487.500.- Ft
1 fő angol nyelvű tolmács 5 napra 112.500.- Ft
Összesen: 10.000.000.- Ft

500 000 Ft
250 000 Ft

150 000 Ft
100 000 Ft
200 000 Ft
200 000 Ft
487 500 Ft
112 500 Ft

2. sz. melléklet
Marketing Terv:
A fallabda, mint sportág megismertetése és pozícionálása a magyar piacon.
A fallabda népszerűsítése (a releváns célcsoportok körében).
A sportág strukturált kommunikációjának megteremtése.
Rövid távú kommunikációs terv a sportág ismertségének növelésére pl. az
Országos Bajnokság, mint látványos esemény bemutatásával.
A squash ismertsége, megítélése Magyarországon:
•

Országos médiában a sporthírek közé is csak ritkán kerül be

•

Nincsenek ismert, szimpatikus arcai a sportágnak

•

Téves percepciók
•

Gazdagok sportja

•

Egészségtelen, mert rossz az ízületeknek

•

A gyerek sportoljon szabad levegőn

Célok:
• Sportág megismertetése és népszerűsítése
•

Sportág pozicionálása, mint hasznos időtöltés és szórakoztató sportolási
lehetőség

•

Új játékosok toborzása több generációban is

Célcsoportok:
6-50 év, aktív sportolni vágyó népesség
Sportágválasztó gyerekek szülei
Sportágválasztó tinédzserek
Tornatanárok, újságírók, influencerek
Marketing kommunikáció csatornái:
• Paid Social
•

Paid Search

•

Content marketing, saját média és influencerek

•

PR (Online, TV, Rádió, Event)

Fázisai:
Awareness – ismertségnövelő aktivitások
Consideration – az érdeklődők ellátása megfelelő információval
Conversion
Kampány időszakok:
• Awareness 1.: május 30. – június 15. OB: Paid Social: Az OB (ugye
üvegpályás és szép helyen?) megzenésítése Facebook és Instagram
kompatibilis képivilágú hirdetéseken és tartalmakkal.

Content marketing: Influencer tartalmak
PR: elsősorban a sportágra koncentrálva az OB ürügyén
•

Awareness 2.: augusztus 1. – szeptember 30.: Paid Social: ez a
sportágad az új tanévben
Content marketing: saját blogok és Influencer testimonials
PR: életmód kiadványok

•

Awareness 3.: december 1. – január 31.

•

Consideration: augusztus 15. – október 31.: Content marketing:
saját blog, kiadvány, saját tartalommal, ami a sportágválasztás összes
kérdésére választ ad
PR: életmód kiadványok
Remarketing
Paid Search: saját blogra, kiadványra, tartalomra mutató hirdetések

•

Conversion: augusztus 15. – december 31.: Paid Social: konkrét
pályafoglalásra, bérlet- és felszerelés vásárlásra, valamint
edzőválasztásra buzdító kreatív CTA-nel, geo-targettel.
Paid search: konkrét pályafoglalásra, bérlet- és felszerelés vásárlásra,
valamint edzőválasztásra buzdító copy
Nyereményjátékok

Készítette a Magyar
Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége.

