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Tisztelt Küldöttgyűlés!
A 2017/2018-as bajnoki évben minden csapatunk előrelépett, munkájukkal elégedettek voltunk. A
serdülő lány csapat ezüstérme, az U14-es fiú csapat EYBL szereplése és országos döntőbe jutása, a kadett
fiúk B döntős győzelme örömteli, miként az U11 és U12-es csapataink jó szereplése és dzsemborira jutása is.
A fővárosban stabilizáltuk pozíciónkat. Kiemelten kezeltük a tizenegy éves kor alatti gyerekek mindkét
nemben történő foglalkoztatását. Ennek érdekében ún. Kenguru-tornákat szerveztünk, folytattuk a tavaly
beindított Kőbányai Kenguru Bajnokságot 16 csapat részvételével.
Jelenleg a 2008 és utána született lányok és fiúk alkotta vegyes csapatok több mintegy 200 fővel vesznek
részt a mérkőzéseken. Az kőbányai csapaton kívül kerületen kívüli csapatok is szerepel a bajnokságunkban.
Az itt felfedezett tehetségeket később rendszeresen foglalkoztatjuk versenyző csapatainknál. Ezen kívül a
kerületi iskolákban több foglalkozást szervezünk - általában a reggeli órákban - heti két vagy több
alkalommal.
Folytattuk azt a programot, amely az általános iskolák alsó tagozatainak felső részével (nevezetesen a
harmadikos és a negyedikes) diákokkal ismerteti és szeretteti meg a sportágat. A program keretében
együttműködéseket kötöttünk és házi versenyeket is bonyolítottunk ennek a korosztálynak.
Jelenleg több mint 437 igazolt és 100 előkészítős tagja van az egyesületnek. Bázisaink a Zsíros Tibor
Kosárlabda Csarnok, a Szent László Gimnázium és a Zrínyi Miklós Gimnázium, az előkészítő csoportok pedig
több kerületi (és kerületen kívüli) általános iskolában működnek együttműködési megállapodások alapján.
Ezen kívül hat együttműködési megállapodással rendelkezünk, melyből négy ún. „input” megállapodás
(ennek értelmében az akadémiához jönnek a sportolók), kettő ún. „output” megállapodás, melynek
keretében a tehetséges „végzős” kosarasok feljebb léphetnek. A kerületben jelenleg öt oktatási
intézményben dolgozunk együ működési szerződés alapján.
A kerületi iskolai „Kenguru” bajnokságot is a Darazsak bonyolítja. Különleges figyelmet szentelünk a
nagycsaládosoknak, részükre fizetési kedvezményeket biztosítunk az edzőtáborok, versenyekre való utazás
alkalmával, valamint a tagsági díj fizetésénél.
Lezárult egyesületünk életében az a szakasz, amit tömegesítésnek nevezhetünk. A TAO bevezetésének
jótékony hatása nálunk is érvényesült: több edzéslehetőség és megduplázódott gyermeklétszám. Mára
elmondható, hogy széles alapokkal rendelkezünk. A 2016-2020 évek közötti program alapvetően azt
célozza, hogy kilépve Kőbánya határain, először a szomszédos, majd a távolabbi kerületek bevonásával Délés Kelet-Pesten és az agglomerációban egy erős, nagy létszámú bázisra épülő, meghatározó utánpótlásnevelő egyesületté váljon a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia úgy, hogy előtérbe kerül a minőségi képzés. A
cél az, hogy a sportolók, akik kiemelkednek korosztályukból, kaphassanak egy olyan lehetőséget, ami a
fejlődésüket szolgálja. Nem mindegy, hogy mindig ugyanazokkal játszunk, vagy nálunk erősebbekkel.
Fejlődni akkor fognak, ha megmérettetnek. A TAO finanszírozás lehetőségével a nemzetközi szereplés sem
elérhetetlen, tudjuk azokat a fiatalokat menedzselni, akik ebben partnerek és ők is jó kosarasok akarnak
lenni. Az akadémia pedig a továbbiakban is jó kosarasokat szeretne nevelni.
A kiváló minőségű edzői állomány megfelelő záloga a minőségi szakmai munkának. Jelenlegi bázisunkon
alapulva utánpótlásképző központot hoztunk létre, melynek alapelvei illeszkednek az MKOSZ
„Mennyiségből a minőségbe” programjához. Szakmai alapja kidolgozott tematikánk.
Műhelymunkánkat mind szakmailag, mind – a TAO lehetőségnek köszönhetően – anyagilag is tudtuk
támogatni. Az U14-es korosztálytól kezdve a gyerekek már tisztán az akadémia képzésében vesznek részt,
ahol szakmai vezető irányításával készítjük fel őket a hazai (nemzetközi) szintű sportpályafutásra.
Egyesületünk központi bázisa a Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok és a Zrínyi Miklós Gimnázium, ahol
hetente 36 edzés és hétvégenként mérkőzések zajlanak. A Szent László Gimnáziumban akár két pályán is
folyhatnak az edzések, így a csoportok létszámától függően 8-16 edzéshelyünk van. Idén bővülésre kerül
sor, hiszen átadásra kerül a Darázsfészek Kosárlabda Csarnok, ahol újabb edzéshelyek lesznek. A kerületi
általános iskolákban jelenleg 10 (min. 20 edzés) csoportunk működik és a kerületi óvodákban is jelen
vagyunk.
Csapataink részére uszodai foglalkozásokat, atlétikai edzéseket és kondicionálási lehetőségeket tudtunk
szervezni együttműködési megállapodásainknak köszönhetően. Különleges figyelmet szentelünk a
hátrányos helyzetű gyerekekre, akikkel Kőbányán sajnálatos módon nagy létszámban találkozhatunk.
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Helyzetük kezeléséhez felhasználjuk a kerületi esélyegyenlőségi tervet és programot is, részükre – miként a
nagycsaládosok részére – kedvezményeket biztosítunk.
A nem igazoltak száma a különböző iskolákban 150 fő, ők előkészítő csoportokban sajátítják el a sportág
alapjait az együttműködő oktatási intézmények diáksport csoportjaiban. A kerületben jelenleg 10
sportcsoporttal dolgozunk együttműködési szerződés alapján, valamint csatlakoztunk az MKOSZ
Kosárpalánta programjához.
Minden nyáron szervezünk minden korosztály számára a versenyidőszak előtt edzőtáborozást a
Balatonnál, ahol a kosárlabda-lehetőségen kívül úszó és atlétikai foglalkozásokat is biztosítunk
sportolóinknak, valamint a természeti környezetben végezhető edzésmunka is kihasználásra kerül. Itt a
csapatok kohézióját is erősítjük.
Az elmúlt években már a nyár folyamán is szervezünk táborokat, ahol elsősorban az egyéni képzésre, a 23 ember kapcsolatának oktatására helyezzük a hangsúlyt. Ezen kívül csapat tesztek és felmérések is
szerepelnek a programban.
Az egészséges életmódra nevelés kapcsán tevékeny részesei vagyunk a szabadidő sportolással való
eltöltésének terjesztésében. Ennek érdekében jelenleg a kerületi iskolák bevonásával tartunk az iskolákban
sportfoglalkozásokat, valamint aktív segítői vagyunk - a fővárosi kerületek között egyedüliként - a Kőbányán
évenként megrendezésre kerülő adidas-streetball fesztiválnak.
Fontosnak tartjuk a rendszeres nemzetközi megmérettetést, ezért az EYBL szereplésen kívül - elsősorban
a környező országokban - alakítottunk ki kapcsolatokat, akikkel együttműködünk a szakemberképzés
területén, valamint rendszeresen részt veszünk nemzetközi tornákon.
Továbbra is elmondhatjuk, hogy meghatározó utánpótlás-nevelő egyesülete lettünk a magyar
kosárlabdának, az egyesületet Kőbánya magáénak érzi, a szülők szeretik, a kerület vezetői támogatják, a
szakemberek, edzők pedig rendelkeznek azzal a tudással, amely szükséges e sportág oktatásához és az
akadémiai rang megőrzéséhez.
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