Sportkoncepció 2016-2017
Lukácsháza SE
Helyzetelemzés:
Településünkön a labdarúgó élet az 1930-as években kezdődött. Ekkor
azonban még csak alkalomszerűen egy – egy jeles ünnep alkalmával mérkőztek meg
egymással a szomszédos település csapatai, valamelyik falu határán kijelölt
ideiglenes pályán. 1948-ban községünk sportpályát kapott, majd 1960-ban
megalakult az első sportkör és felépült az öltöző. Ettől kezdve a futballcsapat
rendszeres szereplője volt a megyei bajnokságoknak. 1986-ban az utánpótlás hiánya
miatt megszűnt a sportkör. Hat éves pihenő után 1992-ben újra megalakult a
Lukácsháza SE. Azóta az egyesület szerves része a megye labdarúgó életének,
valamint a község egyetlen rendszeres sportolási lehetőséget biztosító szervezete.
Az

utánpótlás

csapataink

megszervezése

mellett

2010-ben

infrastrukturális

beruházást hajtottunk végre, melynek keretében elkészült a pályát körülvevő korlát,
labdafogó háló, új kispadok valamint a pályavilágítás. 2012-ben a TAO pályázatnak
köszönhetően felújítottuk a labdarúgó pálya gyepszőnyegét, modern öntözőrendszert
építettünk ki és fűnyíró kistraktort vásároltunk. 2015-ben felújítottuk az öltöző
épületét, hangosítást építettünk ki valamint korszerű mosógépet vásároltunk.
Célok:
Amatőr felnőtt csapatunk 2016ban feljutott a megyei I osztályba és
célunk ebben az osztályban való stabil
részvétel saját nevelésű játékosokkal.
Ezért

a

kötelezően

indítandó

U19

korosztály mellett, rendszeresen indítjuk
és versenyeztetjük U7, U9, U11, U13,
U14,

U16

korosztályú

csapatainkat.

Koncepciónkat (1. ábra) a tömegbázis
1. ábra

(utánpótlás)

kialakítására,

ezáltal

a

labdarúgás népszerűségének valamint imázsának növelésére alapoztuk. Célunk,
hogy a felnőtt amatőr csapatnál játszók európai szintű tárgyi, személyi feltételek
mellett sportolhassanak, színvonalasabb technikai tudással rendelkezzenek, és

magasabb osztályban szerepelhessenek. Ehhez elengedhetetlen az utánpótlás
játékosok képzése. Cél a labdarúgás megszerettetése, a meglévő utánpótlásbázis
megtartása, a játékosok fejlődésének gyorsítása, magasabb szintű képzése,
egészséges életmódra nevelés. Ezen kívül fontos, hogy a sport valamennyi
társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön:
- az egészségmegőrzés, a betegség-megelőzés;
- az ifjúság erkölcsi nevelése, a személyiségformálás;
- a mozgásműveltség és a cselekvésbiztonság fejlesztése;
- a közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése;
- a szórakozás és szórakoztatás;
Tárgyi (infrastruktúra) feltételek biztosítása:
 Labdarúgó pálya karbantartása
Utánpótlás:
 Biztonságos utaztatás biztosítása
 Szakembergárda (edzők) biztosítása
 Edzőtábor szervezése
 Sporteszközök beszerzése
Megvalósítás eszközei:
Az új sportfinanszírozási rendszer lehetőséget nyújtott számunkra, hogy az
infrastrukturális feltételeinken javítsunk. A felújított komplexum gyepszőnyegének
karbantartása elengedhetetlen a minőségi edzésmunka valamint a színvonalas
mérkőzések lebonyolítása érdekében. A gyepszőnyeg karbantartása elengedhetetlen
a Bozsik programban szereplő tornák színvonalas megrendezéséhez.
A szakmai humán háttér kialakítása és az edzők megtartása fejlődésünk
legfontosabb feltétele. A szakmai munka megfelelő szintű elvégzése az edzést segítő
eszközök rendelkezésre állásával biztosítható.
Az utaztatás kényelmi és biztonsági problémákat egyaránt felvet. A kényelmes és
biztonságos utazáshoz elengedhetetlen személyszállító cég igénybevétele.
Az új sportfinanszírozási rendszer támogatása nélkül ezek a beruházások számunkra
nem lennének elérhetőek.

