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A SMAFC filozófiája immár 150 éve: „Tanulj és sportolj!” A SMAFC sportkörön belül több szakosztály működik, ezek között szerepel a kosárlabda is. A Nyugat-magyarországi Egyetemmel
szorosan együttműködve biztosítjuk férfi és női vonalon is felnőtt, illetve utánpótlás csapatok
működését, mintegy 70-75 igazolt versenyzővel. Csapataink amatőr keretek között működnek.
Az elmúlt évek érvényes versenykiírásai értelmében utánpótláscsapatok szerepeltetése kötelező. A férfiak esetében ez öt UP csapat nevezését jelenti, amelyek közül négy csapat működtetését és versenyeztetését a Soproni Sportiskola (dr. Szekeres Csaba, Horváth József), míg egy
csapat, a junior versenyeztetését a SMAFC biztosítja. Női felnőtt csapatunk 2008-tól szerepel a
második vonalban (ANB), ahol három UP csapat szerepeltetése volt eddig kötelező. Ezt egyesületünk saját utánpótlásbázis felépítésével biztosította. A 2011/2012-vesrenykiírás értelmében
egyetemi csapatok számára nem kötelező a három UP csapat nevezése. Egyesületünk vezető-

sége azt a döntést hozta, - figyelembe véve, hogy Sopron városában nem egyedüli szereplő női
utánpótlás nevelés területén - hogy idén már csak két utánpótlás korosztályban indít csapatot.
A SMAFC kosárlabda szakosztályának a csapatok működtetéséhez szükséges eszközöket saját
maga szerzi be (mezek, sportfelszerelések, labdák, gyógyászati eszközök, hálók, gyűrűk, stb.)
vagy bérli (hő-befúvó készülék).
A SMAFC kosárlabda szakosztálya a csapatok működtetéséhez szükséges sportingatlanokat
együttműködési vagy bérleti megállapodások alapján veszi igénybe. Az edzésekre használt tornatermek, sportcsarnokok Sopron MJV és a Nyugat-magyarországi Egyetem tulajdonában vannak. A mérkőzések (felnőtt és utánpótlás) helyszínéül szolgáló Krasznai Ferenc Egyetemi
Sportcsarnokban a bajnoki sportesemények megrendezéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása (eredményjelző, órák, jegyzőkönyvek, gyűrűk, hálók, stb.) egyesületünk költségvetését terheli!
Egyesületünk célja, hogy biztosítsa felnőtt és utánpótlás csapatainak szereplését az egyes bajnokságokban és a játékosok továbbtanulás melletti aktív, szervezett körülmények közötti, magas
színvonalú sportolási lehetőségeit. Jelen pályázatban utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására, személyi jellegű ráfordításaira és tárgyi eszköz beruházásaira adja be egyesületünk anyagát!
2-2. A sportszervezet 2011/2012-re vonatkozó sportfejlesztési programja-2
A SMAFC filozófiája immár 150 éve:”Tanulj és sportolj”. A Soproni Műegyetemi Atlétikai és
Football Club és jogelődje, a Selmecbánya SK 1869 óta, immár 151. éve biztosítja fiatal egyetemisták számára a mindennapi testmozgás lehetőségét tanulmányaik folytatása mellett. A Nyugat-magyarországi Egyetemmel szoros együttműködésben adunk lehetőséget az oktatási intézményben tanulóknak és a soproni fiataloknak arra, hogy hasznosan töltsék szabadidejüket,
magas színvonalon, szervezett körülmények között sportoljanak. Amatőr csapatunk tagjai a tanulás és a munka mellett járnak le edzésekre, mérkőzésekre. Nincs lehetőségünk profi játékosok finanszírozására vagy pénzbeli juttatásokra a játékosok felé. A napi foglalkozásokhoz igyekszünk biztosítani minden feltételt (sportruházat, cipők, gyógyászati eszközök, stb.), ami a hallgatók és dolgozók anyagi terheit csökkentheti. Céljaink változatlanok. A Nyugat-magyarországi
Egyetemen tanulmányokat folytató fiatalokat hozzásegíteni egy versenyképes diploma megszerzéséhez és biztosítani számukra a kosárlabda tudásuk fejlődését. Végzésük után vagy már
tanulmányaik alatt is olyan szintet érjenek el a játékosok, hogy a későbbiekben profivá válhassanak (pl. a soproni első osztályú csapatban). Vagy a civil életben elhelyezkedve, munka mellett
tovább segítség csapatunkat rutinjukkal, tapasztalatukkal, kiváló példát állítva ezzel a fiatalok elé
az egészséges életmódról, a mindennapi testedzésről. Célunk továbbá elérni, hogy az egyesüle-

tünkben sportoló fiatalok gondolkodását oly módon formáljuk, alakítsuk, hogy igényük legyen a
testedzésre idősebb korukban is. Kialakítsuk azt az életszemléletet, hogy saját egészségük
megőrzésért tegyenek.
3. A program indokoltsága
A középiskola elvégezése után a diák gondolkodásmódja, életszemlélete az egyetemen, a főiskolán alakul ki, ami meghatározza élete hátralévő részét. Általában ekkor szakadnak ki a szülői
kötelékből, fedezik fel a szabadságot és tanulnak meg önállónak lenni. A sport nevel és tanít is.
A fiatalokat a sport, a kihívások, a sikerek és kudarcok felkészítik az életre. Az utánpótláskorú,
18 évnél fiatalabb versenyzőink számára példát állítanak, ösztönzik, motiválják őket eredményes
középiskolai tanulmányok folytatásra és továbbtanulásra is. A Nyugat-magyarországi Egyetemnek és Sopron városának is érdeke, hogy minél több hallgató érkezzen, illetve maradjon a hűség városába(n) továbbtanulni. Egyesületünk feladata, hogy biztosítsa a szervezett sportoláshoz
szükséges feltételeket!
4. A projekt lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai
A társadalmi – gazdasági hatások széleskörűek, az eredmények rövid és hosszú távú formában
is megjelenhetnek. Rövid távú hatások: a felnőtt és utánpótláscsapatok versenyeztetése során a
célunk, hogy a tagdíj mértéke jelképes legyen, illetve a szülők és hallgatók egyéni hozzájárulása
minél kevesebbet tegyen ki. Ezzel a családok, játékosok kiadásit csökkentjük, több marad a
pénztárcájukban fogyasztásra, takarékoskodásra. A hosszú távú hatások: lényegesen nagyobb
jelentőséggel bír. Az egészséges életmóddal, a mindennapi sportolással karbantartjuk testünket.
Számos betegséget, egészségügyi probléma kialakulását kerülhetik el az emberek. Ennek pedig
az állam egészségügyre, gyógyszerekre fordított költségeire lehet rendkívül pozitív hatással.

5. A program költségvetése
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sportfejlesztési
jogcím

programban szereplő ráfordítás (Ft)

a jogcímhez
igényelt tá-

tartozó köz-

támogatás

mogatás (Ft)

reműködői

összesen (Ft)

költség (Ft)

személyi jellegű ráfordítások

4 920 000 Ft

2 460 000 Ft

73 800 Ft

2 533 800 Ft

tárgyi eszköz beruházások

4 300 000 Ft

3 010 000 Ft

90 300 Ft

3 100 300 Ft

9 250 000 Ft

8 325 000 Ft

249 750 Ft

8 574 750 Ft

18 470 000 Ft

13 795 000 Ft

413 850 Ft

14 208 850 Ft

utánpótlás-nevelési feladatok ellátása
Összesen:

