2. Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülésének támogatása
Sz.

Pályázó neve

Pályázat témája

Rövid bemutatkozás

Békessy Béla
Vívóklub

Nemzetközi
és
utánpótlásversenyek
felkészülésének
támogatása
(kiemelt
nemzetközi és hazai sportrendezvények
szervezésére és azokon történő részvételre,
Békessy Béla Vívóklub
valamint nemzetközi és hazai kiemelt
sportrendezvényekre történő felkészülésre,
sportszervezetek működési költségeinek
támogatására.

Debrecen
Speedway
Salakmotor SE

Az idei évben az új nemzetközi Speedway
rendszer előírásai miatt a légpalánkot tartó
szerkezet rúgós ütközés csillapítóit cserélni
kell és ez a tartószerkezet teljes felújításával
jár. Megépítjük az új irányító épületet és
kiszolgáló 5-5 fős női-férfi és 1 pelenkázóakadálymentesített mosdórészt, továbbá VIP
büférészt is. Ebben az új egységben fog
helyet kapni egy gyermek foglalkoztató is,
ami a versenyek alatt fog működni.
Az új klubvezetés színvonalas versenyek
szervezésével és a tehetséges fiatal
generáció felkutatásával, illetve nevelésével
újra megmutathatja a világnak, hogy a
magyar salakmotor sportnak helye van a
világ speedway térképén...

Megvalósítás
időpontja

Teljes költség

Igényelt
támogatás

2017.06.01. 2017.12.15.

1 715 600

500 000

Aláíró személy Elérhetősége Telefonszám

4031
Serra György Debrecen
Tőzsér u. 8

+36
30/2898451

1.

2.

A klubvezetés színvonalas versenyek
szervezésével és a tehetséges fiatal
generáció felkutatásával, illetve
2017.01.01. nevelésével újra megmutathatja a
2017.12.31.
világnak,
hogy
a
magyar
salakomotorsportnak helye van a
világ speedway térképén

8 350 000

4 175 000

4030
Debrecen
Tabaka József
Balaton
141.

06-30-330u. 6284

Javasolt
támogatás

Megítélt
támogatás

Egyesületünk legfőbb célja, hogy
tagjaink, versenyzőink és partnereink
egy olyan közösséghez tartozva
valósítsák meg álmaikat, amely nap
mint nap boldoggá és életerőssé teszi
őket!

DEBRECENI
BÚVÁRKLUB

3.

Az
utóbbi
években
kimagaslóan
eredményes,
az
uszonyosúszó
szakosztályunk által működtetett rekreációs, utánpótlás- és élversenyzői program
eredményes folytatásához a 2017. évben
továbbra is támogatásra van szükség.

Saját nevelésű élsportolóinkat a világ
legjobbjaiként
tartják
számon,
sportszakosztályaink
egészen
a
babakortól
a
szenior
korig
2017.01.01. színvonalas
foglalkozásokat
2017.12.15.
szerveznek. A közel 200 fős tagság
rendszeres résztvevője a szakosztályi
esteknek, búvártúráknak és barlangi
kirándulásoknak. Ipari búvár és alpintechnika
terén
egyedülálló
színvonalat biztosítunk, kreatív és
évtizedes tapasztalattal rendelkező
szakembereink
rendszeresen
lehetetlennek
hitt
problémákat
oldanak meg akár a víz alatt, akár
több tíz méter magasságban.

4 216 250

1 416 250

4031
DEBRECEN
Ujvárosi Péter
BARTÓK
30/9676080
elnök
BÉLA
ÚT
60/A

2017. július 13-16. között Debrecenben
megrendezésre kerülő Ifjúsági Ultimate
Frizbi Európa Kupa (European Youth
Ultimate Cup) minél magasabb szintű
lebonyolításához
a
város
pénzügyi
támogatását kérjük.

Debreceni Frizbi
Sportegyesület

4.

Az eseményt az Európai Ultimate Szövetség
megbízásából a Debreceni Sportcentrumban
rendezzük. A hazai verseny nagy lehetőség a
több, mint 15 debreceni fiatalt is magába
foglaló U20-as női és férfi magyar csapat
számára, hogy ismét magas színvonalú
tornán vehessen részt. A rendezés révén
módunk nyílik arra, hogy növeljük a sportág
hazai ismertségét, és felhívhatjuk a
figyelmet a sportágunk által képviselt
különleges értékekre, továbbá az esemény
Debrecen város és Magyarország hírnevét is
öregbíti majd az idelátogató közel 300-350
fiatal európai sportolón és sportszakemberen
keresztül.
Jelen pályázaton a verseny pályabérlési
kiadásainak részbeni fedezésére nyújtunk be
kérelmet, hogy a Debreceni Sportcentrum
legmagasabb
minőségű, lelátóval is
rendelkező pályáin rendezhessük meg az
eseményt.

Egyesületünk
közhasznú
szervezetként működik. A frizbi
sportok csapatsport változatában, az
ultimate frizbiben vesz részt aktívan
a sportág hazai versenyrendszerében
és fejlesztésében. Felnőtt csapatunk
négyszeres magyar bajnok, több
játékosunk erősítette már a felnőtt és 2017.01.01. korosztályos magyar válogatottat. 2017.07.31.
Debreceni oktatási intézményekkel
együttműködve
háromszintű
utánpótlás rendszert működtetünk,
így a fiatalok számára általános
iskolai, középiskolai és egyetemi
szinten is kínálunk sportolási,
frizbizési lehetőséget.

10 156 600

700 000

4026
Debrecen
Fodor László
Honvéd utca
3. I/3.

-4518

Debreceni
Lövészsuli Sport
Egyesület

Ahhoz, hogy egy sportlövő fejlődjön,
elengedhetetlen számára a megfelelő
felszerelés (fegyver, légfegyverlövedék,
lőlap, kényelmes, a szabályoknak megfelelő
sportruházat stb.) biztosítása és a
folyamatos
versenyzés
lehetőségének
nyújtása, vagyis a versenyekre járás.
Sportlövő versenyeket olimpiai számokban
főleg Budapesten és környékén rendeznek.
A
fentiek
anyagi
vonzatának
kigazdálkodása nehéz feladat elé állítja
klubunk vezetőségét.
Jelen pályázatunk benyújtásával ezen
kiadásaink támogatásában számítunk az
Önkormányzat segítségére.

A Debreceni Lövészsuli Sport
Egyesület 2005-ben alakult Pető
László világ-, és Európa bajnok,
olimpikon
sportlövő
szakmai
vezetésével. Az eltelt idő alatt
számos országos bajnokot nevelt ki a
műhely, valamint világ- és Európa
bajnoki címmel büszkélkedő tagja is 2017.05.01. van a klubnak. A Szervezet fő 2017.09.30.
feladatának tekinti az utánpótlás
nevelését a sportlövészetben, ill. nagy
hangsúlyt fektetünk a fogyatékkal
élők
sportolási
lehetőségének
biztosítására (van siket versenyzőnk
és a helyi vakok szervezetével is
sikeresen együttműködünk) is.

Debreceni
Utánpótlás SE
(DUSE)

Egyesületünk
saját
pályával
nem
rendelkezik, így edzéseit bérelt pályán tartja
versenyzői
számára. Az egyesület anyagi lehetőségei
nem teszi lehetővé az egész éves bérleti
díjak
megfizetését, ezért a szülőkre jelentős
anyagiteher hárul.

Egyesületünk a Debreceni Utánpótlás
Sportegyesület 2013-ban alakult.
Az Egyesült célja a rendszeres
testedzés népszerűsítése,utánpótlás
korú gyerekek sportolásának és 2017.05.01. versenyeztetésének
biztosítása, 2017.11.30.
versenyek és nyári sporttáborok
szervezése, a tenisz,a kosárlabda, a
futball, az úszás ,valamint a síelés
sportágak népszerűsítése.

DVSC Ökölvívó
KFT

A diákolimpia megrendezése, az olimpiai
felkészülés segítése(Nagy Tímea és Nagy A DVSC Ökölvívó
Bence)), edzőtáborozás, eszközvásárlás, ökölvívással foglalkozik.
versenyeztetés

490 000

240 000

Pető László

4029
Debrecen
Domb u. 1.

Varga Ákos

4032
Debrecen
06-30-219Tankó Béla u. 9467
25

6706151343

5.

590 000

290 000

3 200 000

2 600 000

6.

7.

Kft

az 2017.04.01. 2017.12.15.

4028
06-20-265Szabó Ildikó Debrecen Kút
1180
u. 23.

Eötvös Utcai Diák- A
21.
Eötvös
sportegyesület
röplabdatorna

Kupa

Az Eötvös DSE Debrecenben alakult
1998-ban. Fő profilunk a röplabda.
Jelenleg Hajdú-Bihar megyében
egyesületünk az egyetlen olyan
nemzetközi
2017.03.25. sportszervezet, amelynek keretében a
2017.09.15.
szuper mini korosztálytól (a nyolckilenc évesektől) a szeniorokig
mindkét nemben versenyeztetünk
röplabdásokat.

2 500 000

Szombathy
András

3 938 759

1 969 380

Kecskés
Melinda

11 350 000

1 500 000

Kovácsné
Laurinyecz
Julianna

10 008 900

4029
Debrecen
Eötvös u. 13.

06-30-9658158

8.
Utánpótlás nevelés
Fiatalok
Szövetsége az
Egészséges Jövőért
Közhasznú Sport
Egyesület

Az egyesület elsősorban az utánpótlás
neveléssel foglalkozik. Célunk, hogy a
pályázat
segítségével beszerezzük a
legfontosabb eszközöket és megfelelő
körülményeket biztosítsunk a tagoknak.

Egyesületünk 2004-ben kezdte meg
működését. Megalapításában olyan
fiatal sportolók, edzők vettek részt,
2017.05.15. akik szívügyüknek tekintik a
2017.12.15.
gyerekek, a fiatalok sportszeretetének
kialakítását és egészséges életmódra
nevelését.

4225
Debrecen
Bocskai I. u.
4/b.

307 375 513

4028
Debrecen,
Szűr utca 11.

309 833 882

9.

10.

Az egyesület aerobik sportággal
foglalkozik. Közel 200 fő sportoló
Flex HD. Aerobik Világbajnokságra és európa-bajnokságra felkészítésével és versenyeztetésével 2017.01.01.SE
történő felkészülés és részvétel
foglakozunk. Az élsport mellett 2017. 09.30
kiemelt feladatunk a tömegsport
segítése.

Nemzetközi
és
utánpótlásversenyek
felkészülésének
támogatása
(kiemelt
nemzetközi és hazai sportrendezvények
Fontana Kick Box szervezésére és azokon történő részvételre,
Sportegyesület
valamint nemzetközi és hazai kiemelt
sportrendezvényekre történő felkészülésre,
sportszervezetek működési költségeinek
támogatására.

11.

Egyesületünk
évtizedek
óta
foglalkozik a kick-box sportág
népszerűsítésével,
a
fiatalok
nevelésével és versenysportolók
felkészítésével.
Egyesületünkben
felnőtt, junior, ifjúsági, serdülő és
gyermek korosztályú versenyzők
sportolnak,
akik
részére
2017.06.01. lehetőségeinknek
megfelelően
2017.12.15.
biztosítjuk
a
felkészülési
és
versenyzési feltételeket. Kiemelkedő
feladatunknak
tekintjük
az
utánpótlással
való
foglalkozást
tanfolyami és versenyeztetési szinten
egyaránt, és világbajnok sportolónk
öregbítette az ország, a város és a
sportegyesület hírnevét.

1 800 000

600 000

4028
Debrecen
Katona Attila
Kassai út 3234

36302990023

HBM-I WING
TZUN KUNG-FU
HARCMŰVÉSZE
TI ÉS
KÜZDŐSPORT
EGYESÜLET

12.

Nemzetközi
és
utánpótlásversenyek
felkészülésének
támogatása
(kiemelt
nemzetközi és hazai sportrendezvények
szervezésére és azokon történő részvételre,
valamint nemzetközi és hazai kiemelt
sportrendezvényekre történő felkészülésre,
sportszervezetek működési költségeinek
támogatására.

Az egyesület célja sport, kulturális és
szabadidős
tevékenység
megszervezése, tehetséggondozás, az
egészséges életmód feltételeinek
kialakítása, sporttal és testneveléssel
kapcsolatos gyakorlati és elméleti
segítségnyújtás.
Sportversenyek
megszervezése minden korosztály
részére. Az egyesület megalakulása
2017.05.01. óta tagjai sikeresen gyakorolják a
2017.12.15.
küzdősportokat, több haza versenyen
szép eredményeket értek el. Jelenleg
több korcsoport részére tartunk
edzéseket, az óvodás kortól a felnőtt
korosztályig. Több harcművészeti
formát tanítunk tagjainknak, a
sportolni vágyóknak, így többek
között brazil jiu-jitsu-t, wing tzun-t,
női önvédelmet.

2 000 000

500 000

Szöllősi László

4031
Debrecen
Kishegyesi út
150/B. 1/9.

6702044913

Letizia Sportclub
(Letizia Sc)

13.

A Letizia Sportclub az íjász sportág alapjait
fektette le megalakulásakor Debrecenben
1991-ben, azóta neveli sportolóit a komoly
szakmai munkát lelkesedéssel és kitartó
önzetlenséggel párosítva.A sportolók a
versenyzést kevés kivétellel önerőből
végzik. Ebben a helyzetben jelentett az
utóbbi két évben nagy segítséget Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata, hiszen
nagyobb teret biztosíthattunk az általa
nyújtott támogatásokkal utánpótláskorú
sportolóinknak, illetve a rendezvényeink
színvonalát is megemelhettük segítségükkel.
A klub havi szintű kiadásai magasra rúgnak,
ezért nagyon nagy segítség az, hogy 2017ben megteremtették azt a lehetőséget, hogy
működési költségre is pályázhassanak az
egyesületek.

A Letizia Sportclub több mint két
évtizede oktatja a sportíjászatot
Debrecenben.
Elsődleges
szempontunk
az
utánpótlásnevelés és az íjászat
népszerűsítése.
Az
egyesület
rendezésében évente 6-8, OB
kvalifikációs minősítő és szabadidős
verseny
zajlik,
emellett
íjászbemutatóinkon
igyekszünk
újabb érdeklődőket megnyerni az
íjász sport számára.
Utánpótláskorú
versenyzőink
többszörös Országos Bajnokok,
Diákolimpia
győztesek,
de
2017.01.01. legeredményesebb
versenyzőink
2017.12.15.
Európa
és
Világszinten
is
kiemelkedőek: Orosz Viktor egy
éven belül lett pályaíjász Európa
bajnok, Világbajnok és Világkupa
forduló győztes. Ebben a szakágban
magyar versenyző még soha nem ért
el ilyen eredményt.
2010 és 2015 márciusa között az
Országos
Bajnokságokon
és
Diákolimpiákon
a
különböző
kategóriákban 48 arany-, 32 ezüst- és
21 bronzérem került egyesületünk
tagjaihoz, 2004 és 2014 között 112
alkalommal állított be új országos
csúcsot Letiziás íjász.

1 236 000

618 000

Vásári Róbert

4025
Debrecen
Petőfi tér 1.
IV/13.

304 254 141

Shogun
Sportegyesület

14.
Ö

Pályázatunkkal
a
2017.
évi
megmérettetéseink költségéhez szeretnénk
anyagi támogatást
nyerni. A nagy létszámú versenyzői
csapatunkat nagy busszal kell szállíttatnunk,
több verseny
a Dunántúlon kerül megrendezésre, s itt
szállásköltségek is felmerülnek. E mellett
utánpótlás korosztályban, minden évben
megrendezzük a Shogun kupát, melyen
elsősorban azon gyerekek indulnak, akik a
versenyzői pályafutásukat ezzel a versennyel
kezdik el. Itt 200-250 gyerek versenyez.

A szervezet célja szerinti besorolása:
sporttevékenység.
Az Egyesület elnöke: Sensei Rácz
Csaba 4. Dan.
Szervezetünk célja a rendszeres
testmozgás lehetőségének biztosítása,
valamit az egészséges életmód
kialakítása.
A SHOGUN Sportegyesület a
Magyar
Karate
Szakszövetség
(MKSZ) és a Magyar Kyokushin
Karate Szervezet (MKKSZ) tagja.
Továbbá tagja a Shinkyokushin
Harcművész Szövetségnek és az
NPO
Shinkyokushinkai
világszervezetnek.

2017.05.02. 2017.12.15.

1 423 000

423 000

60 475 109

18 031 630

Rácz Csaba

4028
Debrecen
Tölgyfa utca
26/a

36203844542

