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MOKSZ	SPORT	XXI	2018-2019.	évi	program	pályázata	
	
	
I.	A	SPORT	XXI	PROGRAM	PÁLYÁZATI	KIÍRÁSA	

	

Pályázat	célja		 	

Tehetségkutatás	a	MOKSZ	sportágai	részére.	

Pályázat	formai	követelménye	 	

A	 leadott	 pályázat	 max.	 3	 oldal	 lehet,	 PDF	 formatum,	 12-es	 betű	 méret,	
mellékletek	nélkül.	

Pályázók	köre?		 	

A	 MOKSZ	 minden	 olyan	 tagszervezete,	 amelyik	 részt	 vett	 a	 szövetség	
versenyrendszereiben	 az	 elmúlt	 két	 szezonban	 (a	 tagszervezet	 együttműködő	
partnerekkel	együtt	is	pályázhat).	

Milyen	időszakra	vonatkozik	a	pályázat?		

A	2018/19-es	szezonra	

Mikortól	-	meddig	lehet	beadni	a	pályázatot?		

A	pályázat	kihirdetésének	pillanatától	(2018.	05.	12.)	-	2018.	06.	12.-ig	nyújtható	
be	a	pályázati	anyag.	

Hol	lehet	beadni	a	pályázatot?		

MOKSZ	titkárságán	személyesen,	illetve	elektronikus	úton	az	info@hunskate.hu	
email	címen.	 

Mikor	lesznek	kihirdetve	a	pályázati	eredmények?	

A	pályázati	eredmények	várhatóan	2018.	06.	22.-ig	kerülnek	kihirdetésre.		

A	pályázatot	elnyerő	tagszervezetek	számának	nincs	felső	határa,	így	valamennyi	
sikeres	pályázó	támogatásban	részesül.	

	

Pályázati	anyag	elbírálása	a	MOKSZ	sportág	fejlesztési	csoportjának	hatásköre	
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II.	MOKSZ	SPORT	XXI	2018-2019	PROGRAM	PÁLYÁZATA	

Pályázat	célja	

A	Magyar	Országos	Korcsolyázó	Szövetség	kiemelt	stratégiai	szempontjai	között	
szerepel	a	tehetséges	gyerekek	felmérése,	oktatása,	kiválasztása	és	beiskolázása	
a	 tagszervezetek	 korcsolya	 szakosztályába.	 Az	 utánpótlásbázisok	
kiszélesítésének	 (versenyzői	 létszám	 jelentős	 növelése),	 másrészt	 tudatos,	
évfolyamrendszerű,	folyamatos	utánpótlás	biztosításának	céljából.		
Végső	cél	a	szakmailag	irányított	évfolyamos	kiválasztás	és	beiskolázás	a	MOKSZ	
sportágai	számára.		
	
Ennek	 okán	 valamennyi	 tagszervezet	 pályázhat,	 és	 pályázatának	 pozitív	
elbírálását	 követően	 részesülhet	 a	 MOKSZ	 támogatásában,	 a	 SPORT	 XXI	
program	keretein	belül.		
	

A	pályázati	anyag	elbírálása	a	MOKSZ	sportágfejlesztési	csoport	feladata.	

	

A	pályázat	zárását	követően	a	MOKSZ	várhatóan	új	pályázatot	fog	kiírni	a	2019-
2020.	szezonra.	

	
Pályázat	tartalma	

Minden	 pályázó	 tagszervezet,	 akinek	 a	 pályázata	 pozitív	 elbírálásában	
részesül,	 szerződést	köt	a	program	 	 időtartamára	a	MOKSZ-szal,	 	 ezt	követően	
MOKSZ	támogatásban	részesíti.		

	

	A	program	megvalósításának	kezdete:	2018.	09.	03.		

A	program	megvalósításának	befejezése:	2019.	04.	28.	

	

A	 Sport	 XXI.	 Program	 rendelkezik	 „oktatási	 módszertani	 segédanyaggal”,	 mely	
kötelezően	 előírja	 a	 tagszervezetek	 részére	 heti	 2	 jeges	 és	 1	 száraz	 edzés	
megtartását	az	őszi	időszakban,	valamint	3	jeges	és	1	száraz	edzés	megtartását	a	
tavaszi	időszakban.	(1.	számú	melléklet	–	AKP	Módszertani	segédlet)	

A	Sport	XXI.	Program	egységes	jelenléti	ívvel	rendelkezik,	amit	a	program	sikeres	
teljesítésének	 érdekében,	 a	 tagszervezeteknek	 alkalmazni	 kell!	 (2.	 számú	
melléklet	–	Sport	XXI	jelenleti	ív).			

A	 Sport	 XXI.	 Program	 egységes	 dokumentációval	 rendelkezik,	 amit	 a	 program	
sikeres	 teljesítésének	 érdekében,	 a	 tagszervezeteknek	 alkalmazni	 kell!	 (lásd:	 a	
pályázathoz	járó,	a	program	végrehajtását	segítő	dokumentáció)	
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Milyen	időszakra	vonatkozik	a	pályázat	

2018-2019.	 évi	 szezon,	 a	 program	 menetrendjének	 figyelembevételével	 (3.	
számú	melléklet	–	Sport	XXI	menetrendje	2018/2019-es	szezonra).		

A	programmal	kapcsolatos	félévi,	valamit	évvégi	beszámolók	leadási	határideje:	
2018.	12.	31.,	valamint	2019.	05.	10.	(4.	számú	melléklet	–	Beszámolók	formai	és	
tartalmi	követelményei)		

	

III.	A	PÁLYÁZÓ	TAGSZERVEZET		

Kérjük,	 mutassa	 be	 (max.	 egy	 A4-es	 oldal)	 a	 Támogatást	 igénylő	 tagszervezet	
jelenlegi	helyzetét,	főbb	szervezeti	céljait	és	fejlődési	lehetőségeit!		

A	pályázat	leadásához	szükséges	dokumentáció:	

1. A	pályázat	leírása	(a	leadott	pályázat	max.	3	oldal	lehet,	PDF	formátum,	
Cambria	betűtípus,	12-es	betű	méret,	mellékletek	nélkül.	

2. Jégbérleti	szerződés	vagy	szándéknyilatkozat,	a	pályázati	időszakra.	
3. A	programban	dolgozó	edzők/	oktatók	szerződéstervezete	(AKP	oklevél	

csatolása	kötelező.	AKP	oklevél	hiánya	esetében,	2018.	Augusztus	25-én	
és	2018.	Szeptember	08-án	megszervezésre	kerülő	AKP	képzésre	leadott	
jelentkezési	lap	csatolása	kötelező).		

4. Pályázati	költségvetés	(5.	számú	melléklet-formanyomtatvány)	

	

IV.	A	PÁLYÁZAT	FELTÉTELRENDSZERE	

Minden	olyan	 tagszervezet	 részt	 vehet	 a	pályázatban,	 amely	megfelel	 az	 alábbi	
feltételeknek:		
	

1) Létesítményi	követelmény:		
a. azon	 tagszervezetek	 pályázhatnak,	 akik	 rendelkeznek	 folyamatos	

jéglehetőséggel,	 október	 1.	 és	március	 31.	 között	 (ahol	 lehetőség	
van	10	+	12	hét	oktatás	teljesítésére).	

b. azon	 tagszervezetek	 pályázhatnak,	 akik	 a	 száraz	 edzések	
lebonyolításához	 megfelelő	 színvonalú	 helyszínt	 tudnak	
biztosítani.	
	
	

2) A	program	oktatói:		
a. azon	 tagszervezetek	 pályázhatnak,	 akik	 min.	 3	 fő	 AKP-t	 végzett	

oktatót	tud	biztosítani	(egy	oktatóra	jutó	gyermekek	létszáma	max.	
10	fő).	
	

b. azon	 tagszervezetek	 pályázhatnak,	 akik	 rendelkeznek	 AKP-t	
végzett	oktatókkal,	edzőkkel,	akik	biztosítani	tudják	a	programból	
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átkerülő	gyerekek	további	oktatását	az	AKP	4-6.	szintjén,	 illetve	a	
leigazolást	 követően,	 biztosítani	 tudnak	 a	 választott	 szakágnak	
megfelelő	kvalifikált	edzői	bázist.	

	
	

3) Gyerekekre	vonatkozó	kritériumok:	
a. A	 programban	 csak	 4-7	 éves	 gyermekek	 szerepelhetnek.	 (2011-

2014	évben	születtek)		
	
	
	

4) Óradíjak	mértéke:	
	

a. a	pályázati	 kiírás	 alapján	az	óradíj	mértéke:	max	1000	Ft/edzés/	
gyermek	(oktatási,	képzési	hozzájarulás	néven	fix	összegként	tárgy	
hónap	05.-ig	kell	beszedni).	
		

	

V.	 A	 PÁLYÁZATOT	 NYERŐ	 TAGSZERVEZET	 A	 KÖVETKEZŐKET	
VÁLLALJA:	

1.	 Szeptember	 hónapban	 előzetes	 alkalmassági	 felmérést	 végez	
(sportegészségügyi	vizsgálat,	koordinációs	 felmérés,	 szülői	értekezlet).	Október	
hónaptól	 az	 így	 kiválasztott	 gyermekekből	 álló	 	 csoportokkal	 kezdődik	 a	
program	végrehajtása.	 (6.	 számú	melléklet	 –	 Sport	XXI	 program	–	 I.	Motorikus	
teszt	-	formanyomtatvány)		

2.	A	programban	részt	vevő	gyermekeknek	10	+	12	oktatási	hét	alatt	az	AKP	által	
meghatározott	első	3	szint		teljesítése	a	cél.		

3.	A	tagszervezet	az	első,	évnyitó	szülői	értekezleten	kívül	még	legalább	2	szülői	
értekezlet	megtartását	vállalja,	ahol	az	oktatók	értékelik	a	gyermekek	fejlődését.	
Sport	 XXI.	 szövetségi	 koordinátorát	 ezekről	 a	 szülői	 értekezletekről	 értesíti	 és	
írásban	meghívja	az	eseményre.	

4.	A	programba	bekerült	gyermekekkel	évi	3	alkalommal	állapotfelmérést	végez.	
Első	félévben:	belépési	szint	meghatározása,	az	első	jeges	foglalkozás	alkalmával,	
majd	a	10	hetes	oktatási	folyamat	végén.	(7.	a.	melléklet	–	haladási	napló).			

Második	félévben:	12	hetes	oktatási	folyamat	végén,	március	hónapban,	haladási	
napló	szerint	(7.	b.	melléklet	–	haladási	napló).			

5.	 Ellenőrzés	 esetében	 a	tagszervezet	 az	 állapotfelmérés	 eredményeit	
rendelkezésre	bocsátja		a	sportág	fejlesztési	csoport	számára	.	

6.	Egységes	 jelenléti	 íveket	vezet,	és	azokat	a	sportágfejlesztési	csoport	 részére	
megküldi,	a	tárgyhónapot	követő	hónap	harmadik	napjáig.			
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7.	 Sportorvosi	 vizsgálatokat	 végeztet,	 (szeptember	 hónapban)	 minden	
programban	 részt	 vevő	 gyermeken.	 A	 vizsgálat	 költségeit	 a	 pályázati	 anyag	
költségtervébe	be	kell	állítani.		

8.	Az	első	10	oktatási	hét	utáni	értékelést	megküldi,	-	a	befejezést	követő	48	órán	
belül	-	a	sportágfejlesztési	csoportnak.		

9.	 Az	 egész	 szezon	 értékelését	 megküldi	 a	 sportágfejlesztési	 csoportnak,	
legkésőbb	2019.	05.	10-ig.		

10.	 A	 helyi	 viszonyokat	 felmérve,	 valamint	 a	 tagszervezeti	 kapacitásokat	
számításba	véve	nyilatkozik	arról,	hány	gyerek	leigazólására	képes.		

	
	

VI.	A	TAGSZERVEZETHEZ	kerülő	gyermekek		

34	hetes	kiválasztó	és	fejlesztő	folyamat	végén	a	MOKSZ	azon		gyerekek	további	
fejlődését	és	oktatását	fogja	támogatni,	akik:		
1	-	rendelkeznek	érvényes	sportorvosi	vizsgálati	eredményekkel.	
	
2	 -	 akiknek	 az	 edzés	 részvételi	 százalékuk	 90%	 fölött	 van	 (betegség	 igazolt	
hiányzásnak	 számít.	 Azonban,	 ha	 a	 betegség	miatti	 hiányzások	meghaladják	 az	
edzések	30%-át	akkor	az	a	gyerek	kikerül	a	támogatottak	csoportjából).	
	
3	-	elérték	a	3-ik	szintet.	
	
4	 -	 akiknek	 az	 állapotfelmérési	 eredményeik	 kimagasló	 potenciálra	 utalnak	
(összesítve	minden	gyermek	összes	eredményét).	
	
5	-	akikről	az	edző	állítja,	hogy	igazi	tehetség	-	„edzői	szem	módszer“.	
		

	

VII.	ELLENŐRZÉSI	SZEMPONTOK	

A	 pályázat	 teljesítését	 a	 sportágfejlesztési	 csoport	 felügyeli.	 Az	 ellenőrzés	
szempontjai:	

-	a	pályázati	dokumentáció	ellenőrzése	(a	jelenléti	ívek,	haladási	naplók,	a	
felmérési	eredmények,	beszámolók)	

-	az	edzések	megtartásának	az	ellenőrzése		

-	az	edzések	megtartása	az	AKP	tematikája	szerint	

-	a	szervezet	továbbképzéseken	való	részvétel	ellenőrzése.	

-	a	kiválasztási	szempontok	betartásának	ellenőrzése.	
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VIII.	PÁLYÁZATI	DOKUMENTÁCIÓ	

A	pályázat	leadásához	szükséges	dokumentáció:	

A	pályázat	leírása	

Jégbérleti	szerződés	tervezete	a	pályázati	időszakra.	

A	programban	dolgozó	edzők/	oktatók	szerződéstervezetei.	(név,	
adat,	képesítés,	stb.)	

Pályázati	költségvetés	tervezete–formanyomtatvány	(5.	melléklet)	

	

A	pályázathoz	járó,	a	program	végrehajtását	segítő	dokumentáció:	 	

	 AKP	Módszertani	segédlete	(1.	melléklet)	

	 Egységes	jelenléti	ív	(2.	melléklet)	

A	program	menetrendje	(3.	melléklet)	

	 Beszámoló	formai	és	tartalmi	követelményei	(4.	melléklet)	

I.Motorikus	teszt–	formanyomtatvány	(6.	melléklet)	

Haladási	Napló	(7.	a.	és	7.	b.	melléklet)	

Szülői	kérdőív	és	nyilatkozat	(8.	melléklet)	

Adatlap	(9.	melléklet)	

A	pályázat	megvalósításához	szükséges	dokumentáció:	

Sportorvosi	engedély	

Személyi	lap	(formanyomtatvány,	csak	a	tagszervezethez	átkerülő	
gyerekekről	-	10.	melléklet)	

	

	


