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A Budai Futball Club Sportegyesület
működési, és versenyeztetési alapelvei
A Budai Futball Club közhasznú sportegyesületként működik.
Az egyesület, címe: 1021.Budapest, Kuruclesi út 33./c. fszt.1.
A központi telephely, pálya címe: 1016 Budapest., Czakó u. 2-4., Sport és Szabadidőközpont
A Budai Futball Club elnöksége, tisztségviselői:
Gundel Takács Gábor – egyesület elnöke
Lukász György - ügyvezető elnök
Helm Tamás – vezetőedző, szakmai vezető
Vass László – Felügyelő Bizottság elnök elnök

gundeltg@gmail.com
lgybenelux@freemail.hu
helmtomi79@gmail.com
vadangyal@chello.hu

Alapelvek:
Általános:
- A Budai Futball Club Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) utánpótlás labdarúgással
foglalkozik
- Az utánpótlásképzés kidolgozott, korosztályok szerint egymásra épülő szakmai koncepció szerint
folyik 2007. óta. Az utánpótlásképzésben nem elsődleges cél a profi labdarúgóvá nevelés, de
feladat az adott lehetőségek, és körülmények között a lehető legmagasabb színvonalú
sportszakmai és pedagógiai munka végzése.
- A Sportegyesület U13-as korosztályig nem tanácsol el egyetlen gyereket sem a teljesítménye
alapján, de eltanácsolja azokat, akik rendszeres fegyelmezetlenséggel akadályozzák az
egyesületben folyó munkát. U14-től az edző és a szakmai vezető döntése alapján kiválasztásra
kerül sor a kiöregedő U13-as korosztályban, az MLSZ által kialakított bajnoki versenyrendszernek
megfelelően.
- Szempont, hogy a mérkőzéseken való részvételnek feltétele a megfelelő iskolai teljesítmény, de
határozottan elhatárolódunk attól, hogy az iskolai problémák javításának eszköze az edzésektől
való eltiltás legyen.
- A Sportegyesület igyekszik a családi szempontokat figyelembe venni, törekszik arra, hogy az
egyesületi eseményekről minél hamarabb tájékoztatást nyújtson, de mivel csapatsportágat űzünk, a
szülők a családi programok kialakításánál lehetőleg vegyék figyelembe a csapat érdekeit is.
- Alapelv, hogy a szülők a gyerekeiknek ne adjanak sportszakmai tanácsokat sem edzésen, sem
mérkőzésen, sem azokon kívül, mert ez esetleg ellentétes az edzői utasításokkal, és zavart okoz a
gyerekek fejében! Fontos viszont, hogy sokat beszélgessenek a gyerekekkel a sportolásról,
munkáról, kitartásról, csapatról, vereségről, győzelemről és alázatról!
- A sikeres munka feltétele az edzők és a szülők együttműködése.
- Elsősorban az edzők képviselik a Sportegyesületet a szülőkkel való kapcsolattartásban.

A vezetőkkel szemben támasztott elvárások
• Képviselje a Sportegyesület, a csapatok és az sportegyesületi sportolók érdekeit.
• A felállított szabályrendszereket következetesen tartsa, és tartassa be.
• Legyen nyitott, és empatikus a munkavállalókkal, és a sportolókkal szemben.
• Teremtsen alkotó közösséget, együttműködve a szakemberekkel.

Az edzőkkel szemben támasztott elvárások
• Köteles megőrizni a Sportegyesület jó hírnevét szakmai körökben, és a magánéletében egyaránt.
• Végezze az edzői tevékenységét magas szintű szakértelemmel, és gondoskodással, a labdarúgás
vonatkozó hazai, és nemzetközi szabályai szerint.
• Kizárólag a szakmai munkát, és elsősorban a rábízott korosztályos csapatot érintő kérdésekben
foglaljon állást.
• Köteles megőrizni a Sportegyesület egységes arculatát, filozófiáját.
• Köteles az általános normák szerint az elvárható módon viselkedni, kontrollálni indulatait,
tiszteletreméltó módon beszélni, példát mutatva ezzel az utánpótlás labdarúgóknak mind edzésen,
mind mérkőzésen.
• Mindig legyen kooperatív, segítőkész, készséges, tisztességes, nyílt, őszinte, és hiteles a
sportolókkal, és a szülőkkel szemben.
• Próbáljon minden szituációban higgadtan, indulattól mentesen, és mindenekelőtt bölcsen
dönteni, amellyel követendő példát mutat a szülők, és játékosok számára.
• Maradjon feddhetetlen, káros szenvedélyektől mentes.
• A játékosok értékelése mindig a mérkőzéseken, és edzéseken szerzett tapasztalatokon alapuljon.
• Kövesse az edzői működésre vonatkozó szabályokat (pl.: egyesülete és sportlétesítmények
házirendje, MLSZ előírások), feleljen ezek betartásáért, és betartatásáért.

A szülőkkel szemben támasztott elvárások
• Gondoskodjon arról, hogy gyermeke az edzésekre, valamint a tornákra, mérkőzésekre mindig
pontosan érkezzen.
• Az esetleges hiányzásokat – lehetőség szerint – előre jelezze az érintett edzőnek, vagy
vezetőedzőnek.
• Segítse gyermekét az versenysport követelményeinek megfelelő életmód, valamint a
szabálykövető magatartás kialakításában.
• Nyilvánosan ne bíráljon edzőt.
• Véleményét lehetőség szerint elsősorban a Sportgyesület vezetésével írásos, személyes e-mail,
vagy levél formában ossza meg.
• Lelkesítse, bátorítsa gyermekét.
• Más gyermekét kritikával ne illesse.
• A szakmai stáb döntéseit teljes körűen fogadja el.
• A szülői közösségben felmerülő problémákat ne a gyermekek előtt vitassák meg.
• Személyes jellegű problémáit a fogadóórákon, a közösséget érintő kérdéseket a szülői
értekezleteken vesse fel.
• Kölcsönös tisztelet jellemezze kapcsolatait a szülői közösségen belül.
• A hazai és külföldi tornák, mérkőzések alatt mindig Magyarország, és a Sportegyesület érdekeit
szem előtt tartva szurkoljon korosztályos csapatainknak.
• Mérkőzések, valamint tornák alkalmával sportszerűen bíztassa a csapatot. A játékvezetőket, és
az ellenfél szurkolóit sportszerűtlen, és trágár bekiabálásokkal ne illesse.
• Ne dohányozzon, és ne fogyasszon alkoholt a sportpályák közvetlen környezetében. Mutasson
példát a sportlétesítmények házirendjének betartása terén.
• Átigazolási tárgyalást csak a vezetőség, vagy szakmai vezető (vezetőedző) tudomásával, és
írásos engedélyével kezdeményezzen.

A sportolókkal szemben támasztott elvárások
• Sporttársi szellemben, és harmonikusan működjön együtt klubtársaival.
• Magatartásával, és külső megjelenésével mutasson példát a pályán, és azon kívül is.
• Tisztelettudóan szólítsa meg a szülőket, és az edzőket.
• Vigyázzon az Egyesület eszközeire, a kiadott felszerelésekre, és társai értékeire.
• Rendeltetésszerű használat mellett óvja az eszközállományt, a sportlétesítmények állagát, a
rábízott sportfelszereléseket.
• Kövesse a sportolói tevékenységre vonatkozó szabályokat (pl.: sportegyesület szabályzatai,
sportlétesítmények házirendje, MLSZ előírások), feleljen ezek betartásáért, és betartatásáért.
• A talált (érték)tárgyakat szolgáltassa vissza tulajdonosának, vagy adja át a korosztályos csapat
edzőjének, vagy hiányában bármelyik edzőkollégának.
• Felszerelése mindig hiánytalanul álljon rendelkezésére.
• Tartsa tisztán a felszerelését, az észlelt hiányosságokat, esetleges károkat jelentse a korosztályos
edzőnek.
• Végezze sporttevékenységét a labdarúgás vonatkozó hazai, és nemzetközi szabályai szerint.
• Minden esetben őrizze meg önuralmát a pályán, és azon kívül is.
• A mérkőzéseken a szembenálló felet ellenfélként, ne pedig ellenségként kezelje.
• Sportolóként mutasson példát mindenki számára sportbéli, és tanulmányi előmenetelével.
• Külső megjelenése mindig ápolt, tiszta, és az alkalomnak megfelelő legyen.
• Sportolás után kötelező a tusolás, a hajszárítás, az egészség ápolása, és megőrzése.
• Akár otthon, akár több napos rendezvény alkalmával mindig tartsa szem előtt a sportolóhoz
méltó életmódot mind az étkezés, mind a pihenés szempontjából.
• Kerülje az egészségkárosító szerekkel történő érintkezést az (pl.: alkohol, dohányáru, drog, tiltott
teljesítményfokozó szer/készítmény). Ezek használata szigorúan tilos!
• Köteles az egészségi, erőnléti és szellemi állapotát megóvni az eredményes sportolás érdekében.
• Tartsa be a sportolói viselkedés, és magatartás alapvető szabályait. A tisztességes játék (fair
play) elvei szerint készüljön fel, és versenyezzen.
• Mindig pontosan jelenjen meg az előírt helyen, és időben.
• Szakmai feladatait minden esetben legjobb tudása szerint hajtsa végre.

Szakmai feladatok, versenyeztetés:
- Az U7-U11 korosztályok az MLSZ Bozsik Program tornáin vesznek részt.
Feladat: minél több gyerek képzése, nem teljesítményarányosan, hanem a képességek alapján
kialakított csoportokban, valamint az egyéni fejlődéshez szükséges játékidő biztosítása a
versenyeztetésben. Fő cél a labdarúgás megszerettetése. Heti 2-3 edzés.
- Az U12 és U13 korosztály az MLSZ Bozsik Program U13-12-es tornáin vesznek részt. Feladat:
nagypályára való felkészítés. Gyermekek kiválasztása, képzése, és versenyeztetése képességük
szerinti csoportokban, ahol nem cél a teljesítményarányos versenyeztetés, viszont elvárás
csoportokon belül, minden gyereknek a fejlődéséhez szükséges játéklehetőség biztosítása. A
csoportok között természetesen van átjárás, az edző és a szakmai vezető döntése alapján. Heti 4
edzés, ebből 3 edzés szükséges a versenyeken való részvételhez.
- Az U14-U21 korosztályok U14, U15-ben egy-egy, U17-ben kettő, U21-ben 4 évjáratot foglalnak
magukban. Korosztályonként vehetnek részt, létszámtól függően BLSZ, illetve MLSZ nagypályás
bajnokságban. Feladat: a Szakosztály adottságaihoz és lehetőségeihez mérten a legmagasabb
színvonalú sportszakmai és pedagógiai munka végzése. U15-ig heti 4 edzés, ebből minimum 3
szükséges a mérkőzéseken való részvételhez, U17-től heti 5, vagy amennyiben a lehetőségeink
engedik 5+2 edzés, és az edzések minimum 70%-án kell megjelenni a mérkőzés részvételhez. A
mérkőzésen való részvételről a csapat edzője dönt, az adott korosztályos keret játékosai közül. Egy
mérkőzésen 11+7 csere játékos kaphat lehetőséget a jelenlegi szabályok szerint.
Teljesítményarányos versenyeztetés U14 és U15-ben, az U17-es (U16-U17) korosztálytól pedig
már az eredmény centrikusságot helyezzük előtérbe. A Szakosztály U14, U15, U17 és U21 (vagy
U19) korosztályokban, kötelezően egy-egy, maximum 20 fős MLSZ keret kialakítását határozza
meg, az ezen felüli B. keretek kialakításának lehetősége az adott korosztályok létszámának
függvényében a szakmai vezető döntési joga, és felelőssége! Amennyiben korosztályonként két

csapat kerül kialakításra, a kettő közül az egyik magasabb, a másik alacsonyabb szinten versenyez.
Ebben az esetben a két szint között természetesen van átjárás. U14-U21 korosztályok 20 fős, A
kereteinek minden tagja, minden bajnoki évadra, személyre szóló amatőr szerződést köt a
Szakosztállyal.
- A Szakosztály gondoskodik a kiemelkedő képességű gyerekek továbblépési lehetőségéről, az
utánpótlásból kiöregedő játékosokat felnőtt csapattal rendelkező egyesülethez irányítja.

Reméljük, hogy gyerekek és szüleik is jól érzik majd magukat a
Tabáni Spartacus Labdarúgó Utánpótlás Szakosztályában!
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Budai Futball Club Sportegyesület Elnöksége

