2. számú melléklet

SPORTFELADATOK (SP 18)- 2. Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülése
Teljes költség

Igényelt
támogatás

Aláíró
személy

A Békessy Béla Vívó Klub
versenyzési támogatása
(versenyek, edzőtáborok
szervezése, azokon történő
részvétel)

Debrecenben és környékén élőknek nyújt
lehetőséget a vívás megismerésére,
művelésére. Vidéken egyedülálló módon
mindhárom fegyvernem, azaz a tőr,
párbajőr és kard oktatásával is
foglalkozunk. A mozgáskorlátozott
2018.05.15. sportolni vágyókat is szeretettel várjuk,
2018.12.31.
hiszen vívótermünk akadálymentesített, és
emellett a kerekesszékes vívókat is neves
edzők oktatják. Klubunk célja, hogy a
debreceni vívás mind hazai, mind pedig
európai szinten nagyobb szerepet,
elismertséget kapjon

1 715 600

500 000

Serra György

4031
Debrecen
Tőzsér u. 8

Debrecen
2 Speedway
Salakmotor SE

Debrecen salakmotoros életének
életben tartása, nemzetközi és
magyar bajnokságok
megrendezése 2018-ban
(működési és versenyrendezési
költségek)

Az új klubvezetés színvonalas versenyek
szervezésével és a tehetséges fiatal
generáció felkutatásával, illetve
2018.04.20. nevelésével újra megmutathatja a világnak, 2018.12.31.
hogy a magyar salakomotorsportnak helye
van a világ speedway térképén.

4 000 000

2 000 000

Tabaka
József

4030
Debrecen
Balaton u.
141.

Debreceni
3 Asztalitenisz
Klub

A Debreceni Asztalitenisz Klub
2018-as tervében szerepel a
hazai utánpótlás versenyek
(újonc, serdülő, ifjúsági
sportolók) rendezése,
aztalitenisz versenyeken történő
részvétel, mozgássérült és
veterán versenyeken történő
részvétel, valamint edzőtábor
szervezése.

A Debreceni Asztalitenisz Klub 2016-ban
alakult azzal a céllal, hogy Debrecen és
Hajdú Bihar megye asztali tenisz sportját
fellendítse. Két évig a Benedek Elek
általános iskolában tartottuk az edzéseket
20 felnőtt és 20 gyermeksportoló
2018.09.01. részvételével. 2018 júniusában elkészül a 2018.12.31.
Debreceni stadionban lévő 15 asztalos
edzőtermünk, mely lehetőséget biztosít a
tömegsport, versenysport, szabadidő sport
illetve a mozgás sérült sportolók
rehabilitációjában.

1 600 000

800 000

Gacsályi
István

4025
Debrecen
Salétrom u. 3.

Sz. Pályázó neve

1

Békessy Béla
Vívóklub

Pályázat témája

Rövid bemutatkozás

Megvalósítás
időpontja

Elérhetősége

Javasolt
támogatás

Megítélt
támogatás

4

5

DEBRECENI
BÚVÁRKLUB

Egyesületünk legfőbb célja, hogy tagjaink,
versenyzőink és partnereink egy olyan
közösséghez tartozva valósítsák meg
álmaikat, amely nap mint nap boldoggá és
életerőssé teszi őket!
Saját nevelésű élsportolóinkat a világ
legjobbjaiként tartják számon,
sportszakosztályaink egészen a babakortól
Utánpótlás versenyzők 2018. évi a szenior korig színvonalas
2018.01.02. versenyre történő felkészülése és foglalkozásokat szerveznek. A közel 200
2018.12.20.
részvétele.
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.

DEBRECENI
UTÁNPÓTLÁS A Sportegyesület működési
SPORTEGYESÜ költségeinek támogatása.
LET (DUSE)

Egyesületünk a Debreceni Utánpótlás
Sportegyesület 2013-ban alakult.
Az Egyesült célja a rendszeres testedzés
népszerűsítése,utánpótlás korú gyerekek
2018.05.15. sportolásának és versenyeztetésének
2018.10.31.
biztosítása, versenyek és nyári
sporttáborok szervezése, a tenisz,a
kosárlabda, a futball, az úszás ,valamint a
síelés sportágak népszerűsítése.

Kiemelt nemzetközi és hazai
sportrendezvények szervezésére
és azokon történő részvételre,
DVSC Ökölvívó valamint nemzetközi és hazai
A DVSC Ökölvívó Kft az ökölvívással
6
KFT
kiemelt sportrendezvényekre
foglalkozik.
történő felkészülésre,
sportszervezetek működési
költségeinek támogatására

2018.01.01. 2018.12.31.

6 050 100

2 150 100

Ujvárosi
Péter elnök

4031
DEBRECEN
BARTÓK
BÉLA ÚT
60/A

590 000

290 000

Varga Ákos

4032
Debrecen
Tankó Béla u.
25

5 260 000

2 630 000

4028
Szabó Ildikó Debrecen Kút
u. 23.

Eötvös Utcai
7 Diáksportegyesület

A 22. Eötvös Kupa nemzetközi
röplabdatorna rendezése

Az Eötvös DSE Debrecenben alakult 1998ban. Fő profilunk a röplabda. Jelenleg
Hajdú-Bihar megyében egyesületünk az
egyetlen olyan sportszervezet, amelynek
2018.08.18. keretében a szuper mini korosztálytól (a
2018.09.30.
nyolc-kilenc évesektől) a szeniorokig
mindkét nemben versenyeztetünk
röplabdásokat.

10 008 900

2 500 000

Szombathy
András

4029
Debrecen
Eötvös u. 13.

4225
Debrecen
Bocskai I. u.
4/b.

Fiatalok
Szövetsége az
Súlyemelő versenyzők
Egészséges
8
felkészülésének támogatása és
Jövőért
hazai versenyének szervezése .
Közhasznú Sport
Egyesület

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

2018.01.18. 2018.12.31.

678 000

339 000

Kecskés
Melinda

Hajdú-Bihar
Megyei Judo
9
Szövetség
Sportegyesület

Feladatunk a judo népszerűsítése a
megyében. Bemutató tartása,
2018.06.01. versenyrendezés, élversenyző támogatása,
2018.12.31.
szponzorok felkutatása, pályázatok írása,
judo klubok összefogása.

516 000

250 000

Sápi Miklós

4034
Debrecen
Luther u. 25.

500 000

Szöllősi
László

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

Működési támogatás

Az egyesület célja sport, kulturális és
szabadidős tevékenység megszervezése,
tehetséggondozás, az egészséges életmód
feltételeinek kialakítása, sporttal és
testneveléssel kapcsolatos gyakorlati és
HBM-I WING
elméleti segítségnyújtás. Sportversenyek
TZUN KUNG- A HBM-I WING TZUN KUNGmegszervezése minden korosztály részére.
FU
FU HARCMŰVÉSZETI ÉS
Az egyesület megalakulása óta tagjai
2018.05.19. 10 HARCMŰVÉSZ KÜZDŐSPORT EGYESÜLET
sikeresen gyakorolják a küzdősportokat,
2018.12.31.
ETI ÉS
versenyrendezési és versenyzési
több haza versenyen szép eredményeket
KÜZDŐSPORT támogatása
értek el. Jelenleg több korcsoport részére
EGYESÜLET
tartunk edzéseket, az óvodás kortól a
felnőtt korosztályig. Több harcművészeti
formát tanítunk tagjainknak, a sportolni
vágyóknak, így többek között brazil jiujitsu-t, wing tzun-t, női önvédelmet.

2 000 000

KYO.Hungária
11
Sportegyesület

Lépéselőny
12 Közhasznú
Egyesület

Kyokushin Karate Országos
Utánpótlás Bajnokság
Debrecen kupa rendezése

Nagymáté Sándor
parakerékpáros válogatott
sportoló paralimpiára történő
felkészülési támogatása
(versenyeken való résztvétel,
technikai fejlesztés és
felkészülés)

Az egyesület célja: A karate sporttal
kapcsolatos rendezvények, szabadidő, és
versenysport események, hazai és
nemzetközi versenyek, bajnokságok
megszervezése, megrendezése, a sportolók
és az egyesület tagjainak képzése,
felkészülésük biztosítása, amatőr és
hivatásos sportolók, versenyzők és az
egyesület tagjainak segítése, támogatása,
menedzselése. Együttműködés más
sportegyesületekkel, együttműködés és
kapcsolattartás a sporttal foglalkozó
nemzetközi szervezetekkel, ennek
keretében szakmai rendezvények,
2018.08.01. programok szervezése, jótékonysági
2018.12.31.
sportrendezvények szervezése, nemzetközi
sportkapcsolatok létesítése, fenntartása. Az
egészséges életmódra való nevelés,
oktatás, a testedzésben gazdagabb életmód
népszerűsítése, ezekkel kapcsolatos
ismeretterjesztés a gyermek és
ifjúságvédelmi szempontok
érvényesítésével. A mozgáskorlátozottak,
fogyatékkal élők részére testedzési,
sportolási, versenyzési lehetőség
biztosítása.
Céljaink tehát összetettek és egymással
összefüggőek.

A Lépéselőny Közhasznú Egyesület főként
a munkanélküliek és a teljes értékű,
valamint a megváltozott munkaképességű
álláskeresők re-integrációjával foglalkozó
civil szervezet, amely a társadalmi
2018.05.11. felelősségvállalás és esélyegyenlőség
2018.12.31.
jegyében elkötelezett híve a személyek
munkaerőpiacról való kiszorulása
megakadályozásának.

1 400 000

700 000

Tokaji
Norbert

8 030 035

4 015 015

Huri Beáta

4031
Debrecen
Derék utca
169. 3/7

4026
Debrecen
Csap utca 36.

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
Utánpótlás válagotottak részére szabadidős verseny zajlik, emellett
heti rendszerességgel edzéseket íjászbemutatóinkon igyekszünk újabb
Letizia Sportclub
2018.01.01. 13
tart a Klub. A támogatást a
érdeklődőket megnyerni az íjász sport
(Letizia Sc)
2018.12.31.
felmerülő bérleti díjra
számára.
fordítanák.
Utánpótláskorú versenyzőink többszörös
Országos Bajnokok, Diákolimpia
győztesek, de legeredményesebb
versenyzőink Európa és Világszinten is
kiemelkedőek: Orosz Viktor egy éven
belül lett pályaíjász Európa bajnok,
Világbajnok és Világkupa forduló győztes.

Shogun
14
Sportegyesület

ö

A szervezet célja szerinti besorolása:
sporttevékenység.
A Shogun SE versenyzői 2018 Az Egyesület elnöke: Sensei Rácz Csaba 4.
ban a lengyelországi Wroclaw Dan.
városában Európa bajnokságon, Szervezetünk célja a rendszeres testmozgás
illetve Szentesen
lehetőségének biztosítása, valamit az
Világbajnokságon vesznek részt. egészséges életmód kialakítása.
2018.01.01. A versenyek költségeinek
2018.12.31.
fedezésére és a versenyzők
A SHOGUN Sportegyesület a Magyar
felkészítésére kérik a
Karate Szakszövetség (MKSZ) és a
támogatást.
Magyar Kyokushin Karate Szervezet
(MKKSZ) tagja. Továbbá tagja a
Shinkyokushin Harcművész Szövetségnek
és az NPO Shinkyokushinkai
világszervezetnek.

883 200

2 839 000

45 570 835

441 600

310 000

17 425 715

Vásári
Róbert

4025
Debrecen
Petőfi tér 1.
IV/13.

Rácz Csaba

4028
Debrecen
Tölgyfa utca
26/a

