Szakmai Beszámoló
A Körzeti Diáksport Bizottság Mór 2013-ban végzett tevékenységéről
Státusza: Közhasznú szervezet / bejegyezve 1999-ben /
A Szervezet célja és feladata:
A Körzeti Diáksport Bizottság Mór 1986-ban történt megalakulása óta folyamatosan
fő feladatának tekinti az elsődlegesen iskolai keretek között sportoló tanulók
versenyeztetését, ezzel hozzájárulva nem csupán a teljesítményért járó erkölcsi
elismeréshez, hanem a rendszeres sportoláshoz, testedzéshez, a mozgás iránti igény
kialakításához, a sportolás megszerettetéséhez, a közösségi szellem formálásához és
fontos pszichés tulajdonságok kialakításához, fejlesztéséhez, mint például akaraterő,
fegyelem, kitartás, figyelem megosztottsága, összpontosítás.
Fő feladatunkat számos diákolimpiai versenyek és egyéb sportversenyek
szervezésével és lebonyolításával teljesítettük. A versenyek, mivel tanulóifjúságról
van szó, tanévhez kapcsolódnak, tanítási évhez igazodnak.
Körzeti szintű diákolimpiai versenyeink részben kötődnek a megyei diákolimpiai
versenyekhez, mert felmenő rendszerben így biztosítjuk, illetve így adunk lehetőséget
a körzetben a legjobbaknak arra, hogy képességeiket bizonyítsák a megyei, országos
szintű versenyeken.
A felmenő rendszerű Diákolimpiai versenyek mellett sok olyan egyéb, saját
rendezésű versenyeink is voltak, amelyek körzeti szintig zajlottak. Itt célunk a
tanulóifjúság mozgásigényének kielégítése volt.
Ilyen versenyek:
• Őszi futóversenyek I-VI. kcs. lány, fiú
• Kétpróba /aquatlon/ (úszás, futás) versenyünk
• Kétfordulós évfolyambajnokság több sportágban
• Tömegtorna versenyünk 1-8. osztálynak lány, fiú
• Téli terematlétika versenyünk I-VI. kcs. lány, fiú
• Floorball versenyünk I-II. kcs.
• Triatlon váltóverseny I-VI. kcs. lány, fiú
Egyéb hagyományos szabadidős sportrendezvényeink 2013-ban:
• „Bornapi sportversenyek”
• „Ausztriai sí-táborunk”
• „Mór város körüli futás” 8 szerda délután
• „Mozogjon Mór Családi Sportnap”

Szervezetünk felépítése:
Szervezetünk 8 település 14 iskolájának Diáksportköreit fogja össze. Büszkén
mondhatjuk, hogy megalakulásunk óta /1986/ a megyében egyedülállóan
szervezettségünk 100 %- os.
Taglétszámunk jelenleg 3 035 fő.
TANULÓK SZÁMA

TANULÓK SZÁMA

TANULÓK SZÁMA

2011-2012

2012-2013

2013-2014

260

250

239

Bodajki Általános Iskola

334

316

329

Bodajki Általános Iskola Báró Nádasdy
Tamás Tagiskola /Csókakő/

81

83

88

Radnóti Miklós Általános Iskola /Mór/

418

414

412

Radnóti
Miklós
Általános
Csákberényi Tagiskola

Iskola

33

33

35

Radnóti Miklós Általános Iskola Gróf
Károlyi József Tagiskola /Fehérvárcsurgó/

98

110

108

Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagiskola /Kincsesbánya/

157

162

163

Radnóti
Miklós
Általános
Pusztavámi Tagiskola

155

155

146

Petőfi Sándor Általános Iskola /Mór/

296

265

271

Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola
/Mór/

388

399

418

Szent Erzsébet Római Katolikus Általános
Iskola /Mór/

183

188

195

Fejér Megyei Gárdonyi Géza Általános
Iskola és Speciális Szakiskola /Mór/.

83

83

96

Fejér Megyei Táncsics Mihály Gimnázium
/Mór/

296

274

265

Fejér Megyei Perczel Mór Szakképző
Iskola és Kollégium /Mór/

354

280

270

3 136

3 012

3 035

ISKOLA NEVE

Bakonycsernyei Általános Iskola
Alapfokú Művészeti Intézmény

ÖSSZESEN:

és

Iskola

Az egyes iskolák sportmunkájának minőségét a testnevelők határozzák meg, de
sajnos egyre inkább jelen van a pénzhiány. Talán ez is oka lehet, hogy a
versenyeinken résztvevő iskolák és a tanulók száma is csökkenő tendenciát mutat.
Szervezetünket 5 fős elnökség irányítja, de legfőbb szerve az évente 3-szor
összehívott küldöttgyűlés. Itt kerül elfogadásra a közhasznúsági jelentés, az éves
szakmai és pénzügyi beszámoló, a Felügyelő Bizottság beszámolója, valamint a
következő év versenynaptára, költségvetési terve.

Célcsoportunk:
Elsősorban a 6-18 éves korosztály, de több rendezvényünk volt Mór város
lakosainak, ahol kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek együtt sportoltak.
Versenyrendszerünk:
Saját versenynaptárunk alapján szerveztük 2013-ban is a diákolimpiai és a saját
rendezésű sportversenyeket és egyéb szabadidős rendezvényeket. Itt szeretném
megköszönni azoknak az iskoláknak és testnevelő tanároknak és valamennyi
segítőnknek a lelkiismeretes és önzetlen munkáját, akik nagyban hozzájárultak
rendezvényeink sikeres lebonyolításához.
Köszönöm az alábbi testnevelőknek,
lebonyolításában a segítséget:

sportbarátoknak

a

versenyeink

•

Bihari Róbert

•

Pisch Róbertné

•

Bíró Norbert

•

Pittnerné Zámbó Zita

•

Bokor Elemér

•

Rajos Zoltán

•

Dr. Mohosné Pécsváradi Gyöngyi

•

Riederné Csonka Loretta

•

Gombás Szabolcs

•

Rubint Pálné

•

Gombásné Kada Tímea

•

Sarok Péter

•

Koczó Magdolna

•

Skobrák László

•

Borsányi Katalin

•

Stettnerné Papp Gyöngyi

•

Kurkó György

•

Szabó Károly

•

Láposi Béla

•

Török Imre,

•

Mihucza Tibor

•

Ungvárai Béla

•

Molnár Mihály

•

Walcz Károlyné

•

Ónodi Béla

•

Walczer Gábor

•

Orgován Erzsébet

•

Zilahi Zoltán

•

Pásztor Barnabás

Külön köszönöm Arany Tamás önkormányzati képviselőnek az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság alelnökének, játékvezetőnek és a móri kábeltelevízió vezetőjének a
sportrendezvényeink segítését és a tudósításokat rendezvényeinkről.
Valamennyien nagyban hozzájárultak a körzeti, megyei versenyeink zökkenőmentes
lebonyolításához.

Az elmúlt évben összesen 69 rendezvény napunk volt.
Szervezetünk 20 sportágban 8 487 fő részvételével, az alábbi versenyeket rendezte meg:
• 6 megyei Diákolimpia
• 23 körzeti Diákolimpia
• 40 egyéb saját rendezésű sportverseny, sportesemény
A mennyiségi mutatók mellett a minőségi munka is kiemelkedő volt.
Megyei és országos szintű bajnokságokon vettünk részt, és dobogós helyezéseket értünk el a
következő sportágakban: atlétika, tollaslabda, tenisz, duatlon, triatlon, torna, sí, labdarúgás,
úszás, grundbirkózás, játékos sportverseny, kosárlabda, sakk, asztalitenisz, kézilabda.
Munkánk elismertségét jelzi az is, hogy egyre több megyei és országos elődöntő
megrendezésére kérnek fel.
Versenyeink jegyzőkönyvei, rendezvényeinken készült képeink megtekinthetők az önálló
honlapunkon: / www.diaksport-mor.hu /

Kitüntetetteink 2013.
Fejér megye Jó tanulója- Jó sportolója diáksport kitüntetést vehetett át
Pisch Milán (diák) Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola Mór
Móri diáksport körzet legeredményesebb tanulója-sportolója címet nyerte
Brumbauer Franciska (diák) Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola Mór
Fejér megye diáksportjáért kitüntetést vehetett át
Négele Gabriella (tanárnő) Petőfi Sándor Általános Iskola Mór
Támogatóink:
Mór Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
Mór Város Sportjáért Közalapítvány
Fejér Megyei Diáksport Szövetség
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Nemzeti Együttműködési Alap /NEA/)
Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete /MTTOE/
Fehérvárcsurgó Önkormányzata
Bodajk Város Önkormányzata
Söréd Önkormányzata
Működésünket évek óta a takarékos gazdálkodás jellemzi, így a betervezett versenyeinket
maradéktalanul teljesíteni tudtuk.
Az egyes iskolák részvétele a körzeti versenyeken nagyon eltérő. Vannak nagyon „aktív”
iskolák, és vannak, akik nagyon kevés versenyen vesznek részt, és olyanok is, akikkel egész
évben nem találkozunk.
Célunk, hogy a következő évben a lehetőségek figyelembe vételével növeljük a versenyeken
részt vevő iskolák és tanulók számát.
Kiadásaink túlnyomó többsége, a versenyek rendezéséhez kapcsolódik: díjazás (érmek,
oklevelek, serlegek, sportfigurák, sportszerek). Ezen felül, jelentkeznek bizonyos működési

költségek is (technikai eszközök, karbantartás, postázás, telefon, internet, fénymásolás,
nyomtatás, irodaszer stb.).
A 2013-as év versenynaptárának sikeres teljesítését, munkánk eredményességét elsősorban a
tapasztalt, elkötelezett testnevelőinknek, és önkéntes segítőinknek köszönhetjük.
Köszönet jár az intézmények vezetőinek is, akik biztosították a diákok részvételét a
versenyeinken. Munkánkat nagyban segítették nem testnevelő szakos tanárok és a nem
pedagógus
szakembereink
is
akik
kiválóan
helytálltak.
Köszönöm
kiváló
szakembergárdánknak
hogy
önzetlen
munkájukkal,
összetartásukkal,
egymás
megbecsülésével, körzetünk magas szintű értékeit teremtik meg.

Székesfehérvár, 2014. 05. 23.

Kiszely Imréné
DSB elnök

MELLÉKLET:
• A 2013-as év versenyösszesítője

