GRASSROOTS KLUB KÉZIKÖNYV

KÖRMENDI FOOTBALL CLUB

„ A jó KLUB olyan, mint egy CSALÁD : mindenkinek meg van a feladata, és
mindenki örül a másik sikerének ! „

A Körmendi Football Club főbb jellemzői, speciális tevékenységei és jellegzetességei.

Körmendi Football Club 9900 Körmend, Sport utca 1 szám alatt található Papp
István Labdarúgó Centrum székhelyen látja el labdarúgással kapcsolatos
tevékenységeit. A labdarúgócentrum jellegzetessége, hogy a Batthyány Kastély
birtokának kertje mellett található, a 8. számú és a 86-os főút kereszteződésében.
A várkerti labdarúgópályák környezete egyedülálló, adminisztrációs és kiszolgáló
épület 540 m2, öt sportöltözőből, férfi és női mosdókból, kettő szertárból,
társalgóból és egy irodából áll. Kettő szabványos méretű élőfüves labdarúgópálya
és egy 60x40 méteres műfüves labdarúgópályával rendelkezik az egyesület. Kettő
pályán mérkőzésszintű világítással és automata öntözőrendszerrel, egy pályán
edzésszintű világítással lehet az esti órákban sportolni. A Bozsik kritériumoknak
megfelelően a sportegyesület megfelelő mennyiségű sporteszközökkel,
felszerelésekkel rendelkezik. A labdarúgócentrum az MLSZ infrastruktúra
szabályzatában leírtak szerint rendelkezik biztonsági korláttal, és kerítéssel. A
csapatok utazása saját 9 fős kisbusszal történik, az idei évadban még egy
kisbusszal bővül a géppark. Az edző stáb kötődése az egyesülethez egyedülálló,
hiszen a szakemberek 2/3-a a körmendi labdarúgásban nevelkedett fel, játszott a
korosztályos csapatokban. Technikai vezetőink felelnek a versenyeztetési
feladatokkal kapcsolatos adminisztrációs tevékenységekért. Az elnökség tagjai,
lokálpatrióták, akik társadalmi munkában végzik tevékenységüket. A futballklub
helyi szurkolói baráti körrel is rendelkezik, akik szintén támogatják csapatainkat.
Játékosaink az óvodáskortól egészen az öregfiúk labdarúgásig jelen vannak a klub
életében. Az egyesületi sportpályák nem csak a tavaszi és az őszi időszakokban
általános, gimnáziumi, rendészeti iskolai sportversenyeinek helyszíne, hanem a
testnevelés óráké is.

Körmendi Fooball Club futballról alkotott nézete és filozófiája.

A labdarúgás által gyermek a társadalom tagjává válik, megtanulja a környező
társadalom kultúráját, normáit, értékeit státuszokhoz tartozó szerepek
elsajátítását és biztosítja a folytonosságot a generációk között és a legfontosabb,
hogy életünk végéig tart. A sport azonban az egészségmegőrzés kiemelt szerepe
mellett erkölcsi, nevelő hatással is bír. A labdarúgás, mint társadalmi jelenség
beletartozik az egyetemes kultúrába, annak szerves része, a társadalomban
értékteremtő funkcióval rendelkezik. Társadalmi jelenség, hiszen a lakosság nagy
része nézi, érti, analizálja a focikultúránk sajátos emberi tevékenységforma is. Az
edzések, versenyek bőséges lehetőséget nyújtanak arra, hogy a sportoló egyén
magatartása erkölcsileg pozitív irányba mozduljon. A sportolót sportolás során
kemény munkára, önfegyelemre, kitartásra, akarati erőfeszítésre nevelje. A
labdarúgásban az egyén nemcsak fogalmakat alkot az erkölcsi normákról, hanem
ezeket aktív tevékenység közben éli át, így személyiségét öntudatlanul is
erősebben formálja. A labdarúgás tudatos fegyelemre nevel, mely az önuralom, a
helyes önértékelés, a szabályos és követelmények elfogadása, illetve a
közösséghez való alkalmazkodás képességével alakul ki. A sport közösségfejlesztő
hatása különösen a csapatsportoknál jellemző, ahol az eredmény több sportoló
együttes tevékenysége következtében jön létre.
Körmendi Football Club filozófiája.

A labdarúgás eredendően játék, sporttá akkor lesz, amikor szervezetté válik,
rátelepszenek a játékhoz nem szükséges elemek, amelyek hierarchikus rendszerbe
foglalják az adott egyesületet.
Szervezett keretek mellett kívánja a klub átadni a labdarúgás szépségét azoknak a
gyermekeknek, fiúknak, lányoknak akik elkezdik, eltökélt akarással, ésszel és
szívvel, egymást tisztelve és segítve. A labdarúgás szépségét átadni már nem, de
tovább éltetni a már idősödő, vagy címeres mezt viselt „ex”-játékosainknak, akik
újraélhetik egy-egy mozdulat szépségét.
Mottónk abban leledzik, hogy a helyi sportszerető nemzedékét építjük szervezett
keretek között, családias környezetben, egymás sikereit figyelve, és buzdítva, azzal
a szemlélettel, hogy labdarúgás eredendően játék, de sporttá lesz...

Körmendi Football Club stratégiai céljai.

A korábbi gyermekszámokat a jelenlegi demográfiai adatok tükrében nem tudjuk
fenntartani, de törekedni, hogy minél nagyobb tömegbázissal rendelkezzünk arra
célokat, lehetőségeket keresni tud a klub. Ezért fontos számunkra, hogy csoport
központi státuszt a grassroots futballban megtartsuk. Miért is fontos ez?! A
környékbeli és a térséghez tartozó csapatoknak vonzó egy olyan egyesületet látni,
amelyik mind szakmai, mind pedig infrastrukturálisan stabil alapokon nyugszik.
Teszünk ezért, hiszen az infrastruktúránkat kihasználva, minőségi Bozsik
fesztiválokat és tornákat rendezünk, táboraink biztosítják a sportolás lehetőségét
nyáron is. Évente megrendezésre kerül a KFC kupa különböző korosztályokban.
Meghívásos tornákon szerepelnek csapataink belföldön és külföldön egyaránt.
Tehetség gondozásunknak több célja van, ha szervezett keretekről gondolkodunk
akkor természetesen a saját bázis kiépítése és helyi labdarúgók szerepeltetése a
felnőtt bajnokságokban, másodsorban a felfelé áramoltatás a magasabban jegyzett
klubokhoz kerüljenek játékosaink.
Körmendi Football Club hitvallását és az alapvető értékei, amelyet képvisel a helyi
közösségben.

Körmend labdarúgásának megalakulása, mint szervezett sportegyesület
megalakulása 1911 évre datálódik. A múltban és azóta is ugyanazzal a céllal tartja
fent magát egyesületünk, amely a sport alapja is, közösségépítés, egészséges
életmód és aktív kikapcsolódás szervezett kereteken belül. A futball varázsa
abban az önfeledtségben keresendő, amelyet a futball nyújt. Ennek szellemisége a
Körmendi Football Club-ot is körbejárja, hiszen a gyermekek, fiatalfelnőttek és
idősek önfeledtségének egyik forrása és a kikapcsolódás helyszíne a várkerti
egyesület. Korra, nemre vallási hovatartozástól függetlenül nyújt lehetőséget a
sportolni vágyóknak. Az egyesületünknél az egyenlőség egyik szimbóluma az
egyen felszerelésben játszó csapatok mérkőzésen és azon kívüli időszakokban
viselt darabjai. A múltban, jelenben és a jövőben ennek a szemléletnek kívánunk
megfelelni a kor és modern eszközök kiváltságait felismerve és használva. A
múltat tisztelve került elnevezésre a sportpályánk, hiszen Papp István Labdarúgó
Centrum, a múltunk nagy edzőjét, és pedagógusát takarja. A piros-fekete címer
mögött egy család, egy intézmény annak vezetőtestülete a saját magát identifikálja
a múltban és az elkövetkezendő időszakban. Egy jól működő egyesület mégha

amatőr státusszal rendelkezik, akkor tud a céljainak megfelelve hatékonyan
működni, ha bizonyos feltételek mentén épül fel. Alaptézis az egyesületünknél,
hogy megkell teremteni azon feltételeket amelyek arra szolgálnak, hogy a
sportolni vágyók csak és kizárólag a játék élvezetére koncentráljanak. Hiszen ha a
biztonságos az infrastruktúra a környezet és szakmai alapokon történik a nevelés,
vezetés és egy egyesület gazdasági működése megfelel az elírásoknak, akkor
tényleg csak a sportra kell koncentrálnia a szereplőknek. Ha kibontjuk a szervezeti
és ideológia törekvéseinket akkor világosan látszik, hogy ebben a rendszerben
mindenkinek szerepe van, fontos szerepe.

Körmendi Football Club nevelési célkitűzései és alapelvei.

A helyi labdarúgás szinterein a különböző hátérrel rendelkező kortársaikkal
barátkozhatnak és újdonságokat tanulhatnak a labdarúgásról. A célunk, hogy a
tanárok, edzők és önkéntesek megismerjék, milyen pozitív hatással van a
gyerekekre egy biztonságos, pozitív futballkörnyezet. A sportszervezetek és az
iskolák közötti kapcsolat erősítése ma aktuálisabb, mint valaha. A tanulók körében
elképesztő méreteket ölt a sportban, mozgásban szegény életmód. Tenni kell tehát
azért, hogy minél többen válasszák a sportolást a szabadidő hasznos eltöltésének
formájaként mind az iskolákban, mind a sportegyesületekben. A lehető legtöbb
gyerek szerezzen pozitív élményeket a sportolásról, úgy hogy a gyerekekben
megalapozza az egész életen át tartó rendszeres testmozgás igényét. Ezen elemek
mentén kívánjuk a saját klubidentitásunkat kialakítani, úgy hogy a múltunk
kötelez és építjük a feltörekvő generációkat.
Szakmai feladat-ellátás sikere nem csak a képzett edzőkön, hanem az
elhivatottságon is leledzik. Az edző stáb kötődése az egyesülethez egyedülálló,
hiszen a szakemberek 2/3-a a körmendi labdarúgásban nevelkedett fel, játszott a
korosztályos csapatokban. Természetesen külső impulzusokra és szakmai
továbbképzések mentén fejlődik, dogmatikus, maradi sémák, nevelési eszközök
mellőzésével. Köznevelési és közoktatási intézmények adta lehetőségekkel élve a
tömegbázis szinten tartása, és növekedése pedagógusok és testnevelők
segítségével. A legkisebb korosztályoktól a Bozsik egyesületi szerveződéseket
szakmai felügyelet, koordinálás mentén a bajnokságokban szereplők egyéni és
csapattréningeken szereplők nyomonkövetése sportdiagnosztika és edzéselemző

informatikai eszközök segítségével. Egyenlő feltételeket biztosítva mindenkinek,
aki részese kíván lenni a klubéletnek. A sportolók 99%-a nem jut el az elit sport
szintjére, de a mentalitást át lehet ültetni a gyermeki tudatba, amely nem csak a
sportban hanem az életben is értékmérő lehet. A jó életvezetési felfogás,
szemléletmód elérése, kialakítása a cél. Olyan módszerek, technikák alkalmazása,
bátorító légkört teremtve, amellyel fenntartható a sportolás kisgyermekkortól
idősebb korig szeressék és űzzék a labdarúgást. Az alapoktól alulról, az
utánpótláscsapatoktól a felmenő rendszerű futballon keresztül az öregfiúk
csapatán át a sportolni vágyó labdarúgás szerelmesei a felsorolt színtereken a
társadalmi-, szakmai- és sporthálózati kapcsolatrendszereket stabilan működtetve
teszi egészé és a térség labdarúgásának kiemelt szereplőjévé a Körmendi Football
Clubot.

