Szakmai beszámoló
2011/12.
Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
Kézilabda Utánpótlás Szakág
Pécs a város jelenlegi nehéz gazdasági helyzetében is nagy jelentőséget tulajdonít a sportnak. Ennek
keretében kiemelten foglalkozik az utánpótlás-neveléssel valamint a versenysporttal is.
A célok megvalósulásaként a kézilabda sportágban teljes körű együttműködés valósult meg,
amelynek eredményeként a város, az egyetem, a város sportiskolai egyesülete és a Pécsi Sport
Nonprofit Zrt. (PSN Zrt.). együtt vállalt szerepet a működtetésben.
A sportszervezet több látvány-csapatsport utánpótlás-nevelésében működik közre. A PSN Zrt. több
szakosztályt működtet, amelyek között – mind eredményesség, mind létszám tekintetében – jelentős
szerep jut a kézilabda szakosztály fiú és lány szakágának.

A sportág finanszírozása az utánpótlás-sport vonatkozásában
-

Az állami és önkormányzati szerepvállalás további növelése, mennyiségi és minőségi
mutatók alapján történő támogatási rendszer kidolgozása és működtetése.
A Társaságiadó-kedvezmény (TAO) maximális kihasználás a sportág szakmai-, valamint a
sportlétesítmény fejlesztésre.
Önkormányzati támogatás (éves működési támogatás a létesítmény fenntartás, továbbá
három éves támogatási szerződés az utánpótlás nevelés és a versenysport céljaira).
Tagdíjbevétel.
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Jelen gazdasági helyzetben elengedhetetlen feltétel volt a TAO-kedvezmény adta lehetőségek
kihasználása, hogy a PSN Zrt. biztosítani tudja a megfelelő szintű szakmai munka anyagi hátterét,
amely lehetővé tette, hogy a gyerekekkel magasan képzett szakemberek foglalkozzanak, hogy a
sikeres versenyeztetéshez szükséges felkészülési lehetőségeket biztosítsa, a versenyeztetéssel járó
magas költségeket magára vállalja, és a tárgyi eszközök beszerzését megvalósítsa.
Megvalósult célok a szakmai koncepció tükrében

A fiú és lány szakág képviselői – az érintett sportszervezetek közti megállapodás alapján – jelenleg
a NB I. ill. NB I/B osztályban szereplő felnőttcsapatok utánpótlás-csapataiként versenyeznek.
Az előző évek statisztikája alapján a kézilabdázó gyerekek létszáma csökkenő, vagy legalábbis
stagnáló volt. A tavaly nyáron megkezdett szakmai munka segítségével elindult a sportág
népszerűsítése a gyerekek, a testnevelők, a közönség és a gazdasági élet szereplői között egyaránt,
amelynek eredményeként 206 gyerek kézilabdázott a PSN Zrt. színeiben.
A férfi szakágban cél az első osztályában való szereplés jogának utánpótláskorú játékosok
közreműködésével történő megtartása, emellett az utánpótlás-csapataink jó (5-8.helyezés)
szereplése. Az évad végére stabil és megfelelő létszámú, magas szakmai színvonalat teljesíteni
képes csapat állt össze, megalapozva a további bajnoki szereplést.
Ennek alapján későbbi közép- és hosszú távú cél lehet a tradícióknak megfelelően egy első osztályú
középcsapat, illetőleg egy nemzetközi szereplési jogot kiharcoló szezon teljesítése.
A kitűzött célok megvalósítását saját bázison történő utánpótlás nevelésével, utánpótláskorú
sportolók főiskolai, egyetemi tanulmányai idején történő átigazolásával és csapatba építésével
kívánjuk a továbbiakban is megvalósítani.
A női szakágban a fenti alapelvek mentén, az utánpótlás jelenlegi létszáma és szakmai
eredményességi mutatói alapján a korosztályos csapat létszámhiányainak feltöltése és a szakmai
munka megerősítése kezdődött meg.
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Összefoglalva, a TAO adta lehetőségek az alábbi területeken érvényesültnek







terembérlés edzésekhez, felkészülési mérkőzésekhez, versenyekhez
felkészülési mérkőzésekre, tornákra, versenyekre történő utazás
az idegenben játszott mérkőzések során étkezés biztosítása
tárgyi eszközök beszerzése, felszerelés vásárlása
szakmai stáb megfelelő szintű fizetése
rehabilitáció, szakorvosi felügyelet

Szakosztályunkban a 2012-es év első felében 206 fő versenyezett, felkészítésüket 11 edzőnk
végezte. Csapataink az Erima Országos Bajnokságban, az Országos Serdülő Bajnokságban (OSB),
az Országos Ifjúsági Kupán (OIK), valamint az NB-s bajnokságban szerepeltek.
Edzések, versenyek
A 2011-2012-es szezon legjobb eredményei a következő két táblázatban.

Bajnokság
NB I. junior
NB I.
ifjúsági
OSB fiú
OIK fiú
Erima U16
Erima U14
Erima U13
Erima U12
Erima U11
Erima U10
Erima U9
Erma U8

2011/2012 Fiú
Elért legjobb eredmény
Alapszakasz 7. helyezés
Rájátszás 8. helyezés
Alapszakasz 10. helyezés
Rájátszás 9. helyezés
Alapszakasz 3. helyezés
Felsőházi rájátszás 6. helyezés
Legjobb 16 közé került
országos elődöntő 3. helyezés
országos döntő 5. helyezés
országos döntő 6. helyezés
országos elődöntő 4. helyezés
országos elődöntő 3. helyezés
országos elődöntő 4. helyezés
országos elődöntő 3. helyezés
megyei döntő 2. helyezés
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Bajnokság
NB I /B
ifjúsági
OSB lány
Erima U16
Erima U14
Erima U13
Erima U12
Erima U11
Erima U10
Erima U9
Erima U8

2011/2012 Lány
Elért legjobb eredmény
9. helyezés
6. helyezés
(alsóházi rájátszás 2. helyezés)
országos elődöntő 4. helyezés
régiódöntő 3. helyezés
országos elődöntő 4. helyezés
megyei döntő 5. helyezett
megyei döntő 4. helyezett
megyei döntő 3. helyezett
megyei döntő 3. helyezett
megyei döntőből nem jutott tovább

Az Országos Erima Gyerekbajnokságban csapataink összesen 57 alaklommal (1 alkalommal
átlagban 3-4 mérkőzés) (18 itthon és 39 idegenben megrendezésre kerülő forduló) mérettették meg
magukat. Az OSB alkalmával a lányok 24 (12 hazai, 12 idegenbeli), a fiúk 18 (9 hazai és 9
idegenben játszott) mérkőzést játszottak. NB I/B-s junior lány csapatunk 22 tétmérkőzést
(11 hazai, 11 idegenbeli) játszott a bajnokságban, míg az NB I-es fiú junior és ifjúsági csapatunk 28
-28 (14 hazai, 14 idegenbeli) alkalommal szerepelt a bajnokságban.
Az OIK-on a legjobb16 közé került ifjúsági fiú csapatunk.
A bajnoki mérkőzéseken felül rendszeresen szerepeltek utánpótláscsapataink a környező
településeken megrendezésre kerülő 1 vagy több napos felkészülési tornákon, illetve néhány
alkalommal rendeztünk mi magunk is versenyeket, vagy 1-1 edzőmérkőzésre fogadtuk az ide
érkező vendégcsapatokat.
Az edzések a 2011/2012-es bajnokság során az alábbi táblázat szerint 6 helyszínen folytak.
Csoport
U8 lány
U9 - U12
lány
serdülő
lány
junior lány
U8 fiú
U9 - U10
fiú
U11 - U12
fiú
serdülő fiú
ifjúsági fiú
junior fiú

Edzések / hét
3 x 1,5 óra
4 x 1,5 óra
4 x 1,5 óra
5 x 1,5 óra
2 x 1,5 óra
3 x 1,5 óra
4 x 1,5 óra
5 x 1,5 óra
5 x 1,5 óra
5 x 1,5 óra
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Rehabilitáció, szakorvosi felügyelet
A mai kor kihívásainak megfelelően és a versenyképesség megőrzése érdekében alapvető
fontosságú a versenysportolók folyamatos gondozása már utánpótlás-korosztályokban is.








Prevenciós eszközök eljárások megismerése, fejlesztése, elterjesztése.
Megfelelő gyógyászati segédeszközök és felszerelések beszerzése.
Masszőr, fizikoterapeuta, gyógytornász, sportpszichológus alkalmazása.
Valamennyi mérkőzésen orvosi jelenlét biztosítása.
Sportsebészeti képesítésű szakemberek alkalmazása.
Sportorvosi hálózattal való folyamatos kapcsolattartás.
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