2. melléklet
SPORTFELADATOK (SP 19) - 2. Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülésének támogatása
Sz.

Pályázó neve

Pályázat témája

Rövid bemutatkozás

Megvalósítás időpontja

Teljes költség

Igényelt
támogatás

Szervezet
képviselője
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Békessy Béla
Vívóklub

A Békessy Béla Vívó Klub versenyzési
támogatása.

Hosszú évek óta a debreceni vívás sportág meghatározó szereplője, versenyzői
jelentős sikereket értek el az utánpótlás, valamint felnőtt nemzetközi és hazai
versenyeken.

2019.05.15. 2019.12.31.

1 715 600

500 000

Serra György

Működési költségek támogatása.

Legfőbb célunk a társadalom különböző korosztályai számára a rendszeres testmozgás
hétköznapokba történő beépítéséhez olyan alternatív lehetőségek nyújtása, mely az
egészséges életmód kialakítását, megőrzését és az egészség fejlesztését szolgálja,
melyet a betegségek prevencióját célzó szemléletek alkalmazásával ér el. Egyértelmű
célja továbbá a sportegyesületnek, hogy a sportolás és a rendszeres testmozgás útján
közelebb hozza egymáshoz a különböző társadalmi csoportokat, mind Magyarország
területén, mind nemzetközi viszonylatban, amelynek alapvető feltétele a nyelvi
nehézségek leküzdése, így a sportegyesület különös figyelmet fordít az angol nyelv
megtanulásához szükséges feltételek biztosítására.

2019.04.17. 2019.12.31.

8 625 000

4 312 500

Szabó Éva

Máthé Gábor hallássérült, siketlimpiai
bajnok sportoló a Debreceni Egyetem
Atlétikai Club Sport Nonprofit
Közhasznú Kft. tenisz szakosztályának
A Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft.:
igazolt játékosa. Az egyesület a
-a debreceni felsőoktatásban résztvevő hallgatók magas színvonalú sport, kulturális és
pályázat nyújtotta keretből Gábor
Debreceni
szabadidős tevékenységének hagyományőrző rendezvényeinek szervezése, a diák és
sportfelszerelésének (teniszütő, húr,
Egyetem Atlétikai
szabadidő sport segítése,
labda), és sportruházatának (cipő)
Club Sport
-az egyetemi polgárok és a város lakosainak sport, kulturális, szabadidős
költségeit fedezné, és a következő nagy
Nonprofit
tevékenységet szolgáló létesítmények kialakítása, azok üzemeltetése, közösségi
világversenyre (Hallássérült Tenisz
Közhasznú Kft.
szintér biztosítása
Világbajnokság, 2019. ősz, Antalya,
Tevékenységét 19 szakosztályban végzi. Igazolt sportolói létszáma 1002 fő,
Törökország) való zavartalan
versenyeztetett csapatainak száma 21.
felkészülését támogatná az edzés- és
pályadíjak, valamint a hazai
teniszversenyek nevezési díjainak
átvállalása formájában.

2019.01.01. 2019.12.31.

620 000

310 000

Lóczi Lászlóné

2019.01.01. 2019.12.31.

800 000

400 000

Pető László
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Black Marlin

Debreceni
Lövészsuli Sport
Egyesület

"Aprótalpúak" és az egyesület egyéb
versenyzőinek felkészülési
lehetőségeinek elősegítése.

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 van a klubnak. A szervezet fő feladatának tekinti az utánpótlás
nevelését a sportlövészetben, ill. nagy hangsúlyt fektetnek a fogyatékkal élők
sportolási lehetőségének biztosítására.

Javasolt támogatás
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Kerékpáros egyesületünk 2013 tavaszán jött létre. A csapat az utánpótlás nevelését
Versenyeztetés és versenyszervezés
kiemelt feladatának tekinti, e tekintetben országos szinten is úttörő szerepet vállalva.
támogatása. A hajdúsági versenyek
A program sikerét a DKSI fiataljainak egyre növekvő számú dobogós helyezése, szép
közül 2019-ben a Hajdú-Főnix Kupát,
eredményei is jelzik. Honlapunkon elérhetők az elmúlt évek részletes eredményei.
valamint a László Sándor
Csak 2018-ban több mint 150 dobogós helyezést szereztek a klub sportolói, és
Emlékversenyt rendezik meg.
fiataljaik a hazai bajnokságokról is számos győzelemmel, éremmel tértek haza.
DKSI Debreceni
Továbbá 2019-ben az Országúti
A DKSI célja, hogy
Kerékpáros Sport Kerékpár Diákolimpia Országos Döntő
1. Biztosítsa a kerékpáros sporttevékenység gyakorlását, a versenysport, a
és Szabadidős
és az Időfutam OB lesznek kiemelt
tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés és a szabadidősport területén,
Ifjúsági Egyesület
országos versenyeik.
2. A kerékpáros közlekedést népszerűsítse, a biztonságos közlekedés feltételeinek
A rendőri biztosítás költségei, orvosi
megfelelően,
felügyelet díja és az egyéb,
3. Elősegítse a szabadidő szervezett csoportos eltöltését, az egészség megőrzését, az
versenyekhez kötődő kiadások (pl.:
egészség fejlesztését,
edzőtáborok) jelentik azokat a pénzügyi
4. Az egészséges életmódra nevelés és egészségfejlesztés során kiemelt figyelmet
terheket, melyeket viselniük kell.
fordítson az ifjúság nevelésére és fejlesztésére.

2019.05.01. 2019.12.31.

2 500 000

1 250 000

Nagy Zoltán
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Eötvös Utcai Diáksportegyesület

Az Eötvös DSE Debrecenben alakult 1998-ban. Fő profilunk a röplabda. Jelenleg
A hagyományos, 23. alkalommal
Hajdú-Bihar megyében egyesületünk az egyetlen olyan sportszervezet, amelynek
megrendezésre kerülő Eötvös Kupa
keretében a szuper mini korosztálytól (a nyolc-kilenc évesektől) a szeniorokig mindkét
nemzetközi röplabdatorna támogatása.
nemben versenyeztetünk röplabdásokat.

2018.09.01. 2019.09.30.

12 685 100

2 500 000

Szombathy
András
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Hajdú Íjász Klub
Közhasznú
Egyesület

Kiemelt hazai utánpótlásversenyek,
Utánpótlás Országos Bajnokságokon és
Pályaíjász Grand Prix sorozaton való
részvétel támogatása, amit nevezési
díjra, útiköltségre és a felkészüléshez
szükséges eszközökre fordítanának.

Hajdú Íjász Klub Közhasznú Egyesület Debrecenben működő íjászattal foglalkozó
szervezet.

2019.01.01. 2019.09.30.

1 483 598

700 000
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Hajdú-Bihar
Megyei és
Debrecen Városi
Atlétikai
Közhasznú
Egyesület

47. alkalommal kerül megrendezésre a
Rajkai-Kerékgyártó emlékverseny,
melyre 2019-ben meghívásra kerülnek
Debrecen testvérvárosainak sportolói.

Hajdú-Bihar megyei és Debrecen városi atlétikai élet szervezése, koordinálása.

2019.01.01. 2019.12.31.

1 305 000

500 000

Nagy Tibor
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Pályázatuk célja, hogy fedezni tudják
egyesületük tagjainak a versenyzéssel
és edzéssel járó költségeit. Fedezni
Hajdúnánás és
szeretnék az egyesület fenntartásával
Debrecen térségi járó adminisztratív költségeket, mint a Az egyesület 2014-ben alakult, és fő feladatának tekinti a Debrecenben és térségében
Strandröplabda és könyvelési és ügyvédi díjat, valamint a
élő utánpótlás és felnőtt korú sportolók számára a strandröplabda edzési és
Szabadidő
versenyzők versenyengedély díjait a
versenyzési lehetőségek biztosítását.
Sportegyesület
Magyar Röplabda Szövetség felé.
Továbbá versenyeket is szerveznek,
ahol biztosítani tudják versenyzőik
fejlődését.

2019.01.01. 2019.12.31.

570 000

285 000

Mészáros Zoltán
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A World Archery világversenyein
(Törökországban, Isztambulban),
valamint a világ legnagyobb történelmi
A hajdúnánási Hódos Imre Sportegyesület több sportszakosztályt tömörít. Fő célja az
íjász világversenyein a részvétel és a
Hajdúnánási
utánpótlásképzés, az ifjúság sportéletének javítása, kiemelkedő nemzetközi
felkészülés támogatása, illetve az
Hódos Imre
teljesitmenyek elérése, valamint a hajdúsági településeken élő sportemberek
Amerikai Egyesült Államokban
Utánpótlás és Diák
felkutatása, ezen embereknek nemzetközi versenyekre való kijuttatása, illetve a
rendezett világrekordlövő nemzetközi
Sportegyesület
szabadidős sport fejlesztése. Lehetőség van mind a céllövészet mind a távcéllövészet
íjász világversenyen történő részvétel és
és távlövészet művészetének elsajátítására.
felkészülés támogatása. A Hódos Imre
Sc versenyzői: Mónusné Ruszin Anna,
Mónus László és Mónus József.

2019.05.28. 2019.12.31.

3 044 200

1 100 000

Kiss József

11

Az egyesület célja sport, kulturális és szabadidős tevékenység megszervezése,
tehetséggondozás, az egészséges életmód feltételeinek kialakítása, sporttal és
Hbm-i Wing Tzun
A Hbm-i Wing Tzun Kung-Fu
testneveléssel kapcsolatos gyakorlati és elméleti segítségnyújtás. Sportversenyek
Kung-Fu
Harcművészeti és Küzdősport Egyesület
megszervezése minden korosztály részére. Az egyesület tagjai a megalakulás óta
Harcművészeti és
versenyrendezési és versenyzési
sikeresen gyakorolják a küzdősportokat, több haza versenyen szép eredményeket
Küzdősport
támogatása.
értek el. Jelenleg több korcsoport részére tartunk edzéseket, az óvodás kortól a felnőtt
Egyesület
korosztályig. Több harcművészeti formát tanítunk tagjainknak, a sportolni vágyóknak,
így többek között brazil jiu-jitsu-t, wing tzun-t, női önvédelmet.

2019.05.18. 2019.12.31.

2 500 000

500 000

Szöllősi László

Egyesületünk életre hívásával egy olyan sportklubbot kívántunk megteremteni, ahol a
vívás, mint évszázados érték jelenhet meg, ahol méltó módon tisztelik és képviselik a
tradícióból eredő hagyományokat.
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Interfencing
Debrecen Sport
Club

Lázár Egyesület

Célunk a cívisvárosi vívás nemzetközi szintre emelése, és nemzetközi kapcsolatainak
kiterjesztése. Egyesületünk szorosan együttműködik a Testnevelési Egyetem
küzdősportok tanszékével, illetve az egyetem sportegyesületével.
Egyesületünk alapításakor alapelveink között fektettük le, hogy a vívóteremben már a
A támogatást a terembérleti költségek
legkisebb gyerekekkel is a legtapasztaltabb és legjobban képzett vívómesterek
csökkentésére kívánják fordítani.
kezdjék el foglalkozni, hiszen minden vívás iránt érdeklődőnek a legjobb alapokat kell
kapnia, hogy erős versenyzőbázis alakulhasson ki. Más egyesületekkel szemben mi
úgy gondoljuk, hogy nem a tömeg termeli ki a minőséget, hanem a minőségi
vívásoktatás eredményeként fognak minél többen a pástok világába beleszeretni. Az
Interfencing Debrecen Sport Club a cívisvárosban élő fiatalok vívásoktatásával,
sportolók versenyeztetésével foglalkozik. Az egyesület tagja, Battai Sugár Katinka
2019-ben tagja volt a sporttörténelmi Világbajnoki címet nyerő női kard válogatottnak.

Olimpiai sportágban (Paralimpia)
Nagymáté Sándor versenyző 2019. évi
felkészülésének, utazásainak,
versenyeszközének a karbantartásának
a támogatása.

Keresztény missziós munka végzése a hátrányos helyzetű emberek szociális
helyzetének és életkörülményeinek javítása által. Szociális segítés, családsegítés.
Az egészséges életmód elősegítését célzó szolgáltatások, szociális szolgáltatások és
ellátások biztosítása.
Versenyek, táborok szervezése, lebonyolítása, támogatása.

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
Működési költségek támogatása (bérleti
sport számára.
díj, könyvelői díj, banki költségek,
Letizia Sportclub
Utánpótláskorú versenyzőink többszörös Országos Bajnokok, Diákolimpia győztesek,
vesszőfogók, gyakorló íjak, vesszők,
de legeredményesebb versenyzőink Európa és Világszinten is kiemelkedőek: Orosz
vesszőfogók, ezek javítása).
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.

2019.01.01. 2019.12.31.

2 500 000

500 000

Sápi Máté

2019.04.25. 2019.12.31.

4 300 000

2 150 000

Huri Beáta

2019.01.01. 2019.12.31.

1 040 800

520 400

Vásári Róbert
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Shogun
Sportegyesület

Pályázatukkal a 2019. évi
megmérettetéseik költségéhez
szeretnének anyagi támogatást nyerni
(utazás és szállás költségei, utánpótlás
korosztályban Shogun kupa szervezése
a Tóth Árpád Gimnázium
tornatermében).

A Shogun Sportegyesületben 11 éve folyik a kyokushin karate oktatás minden
korosztály számára. Magyarország egyik legnagyobb és jelenleg legeredményesebb
karate klubja. Jelenleg 2019 tavaszán az ország legeredményesebb klubja a Shogun
SE. Taglétszáma a legnagyobb létszámú klubok közé sorolja az egyesületet.
Versenyzői létszáma az utánpótlás területen messze a legmagasabb a többi országos
klubhoz képest.

2019.01.01. 2019.12.31.

1 309 000

400 000

44 998 298

15 927 900

Rácz Csaba

