Pályázat
A Magyar Asztalitenisz Szövetség pályázatot hirdet Asztalitenisz Utánpótlás Centrumok létrehozására.
A
pályázaton
azon
–
elsősorban
Budapesten
kívüli
–
asztalitenisz
Klubok/Sportegyesületek/Szakosztályok indulhatnak, amelyek a Magyar Asztalitenisz Szövetséggel
együttműködésben fejleszteni szeretnék utánpótlás nevelő munkájukat, és készek infrastruktúrájukat,
edzői kapacitásukat, szaktudásukat a vonzáskörzetükbe eső utánpótláskorú játékosokkal és azok
nevelőedzőivel megosztani, számukra edzéslehetőséget biztosítani.
A Pályázaton nyertes Klubok/Sportegyesületek/Szakosztályok:







Együttműködési megállapodás keretében dolgoznak együtt a Magyar Asztalitenisz
Szövetséggel, az utánpótlás válogatottak szakembereivel;
A MOATSZ kiemelt pénzügyi támogatásában részesülnek, aminek minimális összege évente
3.000.000 forint;
A kiemelt pénzügyi támogatás edzői bérezésre, edzőpartnerek finanszírozására, a
sportinfrastruktúra fenntartásával kapcsolatos költségekre használható fel;
A MOATSZ biztosítja az Asztalitenisz Utánpótlás Centrum működtetéséhez szükséges többlet
eszköz igényt;
Az utánpótlás válogatottak edzői és szakember stábjától kiemelt szakmai támogatásban
részesülnek;
A MOATSZ támogatásával a Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség Hot-Spot programjába
kerülhetnek bevonásra.

A Pályázaton induló Klubok/Sportegyesületek/Szakosztályok:









Saját, állandó teremmel kell rendelkezzenek, amely vagy saját tulajdonú, vagy hosszú távú
(legalább 5 éves) használatot garantáló jogalap (bérlet, önkormányzati támogatás, stb.)
alapján áll rendelkezésre;
Legalább 8 asztal felállítására alkalmas edzőteremmel rendelkeznek;
Legalább 3, az utánpótlás területén dolgozó edző vesz részt az utánpótlás nevelő munkában;
Az utánpótlás nevelésben működő edzők közül legalább 1:
 Felsőfokú szakedzői képesítéssel rendelkezik, vagy
 2000. január 1. óta valamely Magyar Utánpótlás Válogatott Csapat válogatott
edzői pozícióját töltötte be legalább 12 hónapon keresztül, vagy
 2006. január 1. követően valamely általa nevelt játékos utánpótlás EB-n/VB-n
pontszerző helyezést ért el, vagy
 Extraliga játékos múlttal és legalább középfokú edzői képesítéssel rendelkezik;
Rendelkezik valamely korosztályos Magyar Utánpótlás Ranglistán Top30-as játékossal;
Vállalják, hogy a MOATSZ-al együttműködve törekszenek az ITTF Hot-Spot minősítés
elnyerésére.

A Pályázathoz csatolni kell:




A pályázati feltételeknek való megfelelést alátámasztó, a Klub/Sportegyesület/Szakosztály
Elnöke által tett nyilatkozatot;
A települési önkormányzat Jegyzője/Polgármestere által tett támogató nyilatkozatot;
A jelenleg folyó utánpótlás nevelő munka rövid szakmai ismertetését;




Edzőtáborok megtartását lehetővé tevő kollégiumi/szállodai/egyéb elhelyezés és étkezési
lehetőségek bemutatását;
Annak rövid bemutatását, hogy a vonzáskörzetben működő, más klubok/szakosztályok
utánpótlás korú játékosai milyen szolgáltatásban, szakmai támogatásban részesülhetnek.

A Pályázatok kiértékelését követően a Magyar Asztalitenisz Szövetség döntése alapján – lehetőség
szerint – a Dunántúlon és a Dunától Keletre 2-2, azaz országosan összesen 4 „Asztalitenisz Utánpótlás
Centrum” kijelölésére kerül sor.
Az „Asztalitenisz Utánpótlás Centrum” cím 3 éves időtartamra szól, ami korlátlan alkalommal
meghosszabbítható. A 2016-ban induló, várhatóan 4 db Utánpótlás Centrum száma a területi
lefedettség, a program tapasztalatai, és az anyagi erőforrások függvényében minden évben bővülhet.
A már elnyert „Asztalitenisz Utánpótlás Centrum” cím a MOATSZ-al kötött szolgáltatási szerződés
súlyos megszegése esetén, a MOATSZ Elnökségének döntése alapján megvonható.
A Pályázatok beadásának határideje 2016. április 10.
A Pályázatok elbírálására 2016. április 15-ig kerül sor.
A Centrumok működésének megkezdése a lehető legkorábban, de legkésőbb 2016. június 1-től
esedékes.

Magyar Asztalitenisz Szövetség

