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2. Beszámoló az MCSZ 2020. évi projekt munkájáról. Javaslat a 

Projektvezetők 2021. évi teendőire 

 

• Sátoraljaújhely és egyéb új helyszínek beindítása (kőszett növekedés) (Fóti Balázs) 

Tagegyesületi belépés megtörtént. Házak lejuttatása és a jégbe történő beépítése, valamint 

kőszett lejuttatása megtörtént. A gyakorlati beindítást a járványhelyzet hátráltatja, de amint 

lehetőségünk nyílik szervezünk egy hétvégi nyílt nappal egybekötött sportágnépszerűsítő 

programot, UEP edzők jelenlétével. 

Instruktor képzés megszervezzük, amint a körülmények lehetővé teszik. 

Új alprojekt – Győri ETO HC – kialakítás folyamatban 

 

• Hunguest-MOB pályázat (Fóti Balázs) 

A járványhelyzetre való tekintettel, ezt először 2021. június 30-ig meghosszabbították, majd 

2020. december 11-én tájékoztattak róla, hogy a pályázat törlésre kerül, de később újra lehet 

pályázni, ahol a Szövetség, ha érvényes pályázatot nyújt be, akkor nagy eséllyel pozitív 

elbírálásban részesülhet. 

Konzultáltam Erdei-Kovács Krisztinával, aki lebonyolítja ezt a pályázatot. Jövőhétre (február 

első hete) ígért választ azzal kapcsolatban, hogy mikor várható ennek ismételt kiírása. 

 

• Svéd-magyar program (Dencső Blanka, Fóti Balázs) 

Több körben egyeztettünk Kovács Zsuzsannával, aki felelős a svéd-magyar programért. A svéd 

féllel való egyeztetések lassan haladnak és jelenleg nagyon el vannak havazva. Nehéz a 

felélesztés, a programok a vírus miatt nem lehetségesek. 

 

• Belső kommunikáció fejlesztés (Dencső Blanka, Pomázi Gyula) 

Folyamatban a betegségek miatt ez tolódott.  

Mihályi Petra is beszállt a projektbe. Blankával egyeztettek, hogy a jelen helyzetben (játékosok 

megtartása, kommunikáció pótlása a személyes interakciók lecsökkent helyzete miatt) a belső 

kommunikáció rendbetétele lett a prioritás a külső kommunikáció tervezésével szemben. A 

belső kommunikációra a tervezetet és irányokat Dencső Blanka legkésőbb február elejéig 

feltölti BC-re. 

 

• Stratégia, célok (Dencső Blanka, Pomázi Gyula) 

2020. novemberében megbeszéltek szerint, első körben egy szűk körű elnökségi egyeztetés 

várható a témával kapcsolatban 2021. tavaszán. 
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• Állami források, programok (Pomázi Gyula) 

 

• Válogatott támogatási rendszer aktualizálása (Dencső Blanka, Palancsa Zoltán) 

Az éves rendszeres felülvizsgálat megtörtént, egy szakmai munkacsoporttal. Ezt 2020 szezon 

elején az Elnökség elfogadta. Feladat vele legközelebb 2021. nyáron. 

 

• Válogatott felkészülési terv és beszámoló sablon kialakítás (Dencső Blanka) 

Czermann Kristóf és Dencső Blanka foglalkoztak a témával. Palancsa Zoltán segítségével 

várható egy kidolgozott anyag. 

 

• Szabályzatok aktualizálása (Palancsa Zoltán) 

Fő szabályzatok aktualizálása megtörtént (Igazolási és átigazolási, Versenyszabályzat, 

Doppingszabályzat, Gerevich pályázat, Ranglista kiírás, Szervezeti és Működési szabályzat, 

WCF magyar nyelvű szabálykönyve). Óvási szabályzat kialakítás alatt, várható véglegesítése 

2021. február közepe. Javasolt elfogadása két elnökségi ülés között írásban. 

 

• Rendezvények, street curling (Deák György) 

2021. tavaszán a korlátozások elmúltával kezdődhet el a munka. 

 

• Curling Akadémia (Deák György, Palancsa Zoltán) 

2021. tavaszán a korlátozások elmúltával kezdődhet el a munka. 

 

• Tagegyesületek, igazolt versenyzők számának növelése (Deák György, Fóti Balázs) 

Jelenleg 14 tagegyesületünk van. Vidéki tömegbázisok kialakításán dolgozunk, ennek az első 

lépcsőfoka volt Sátoraljaújhely. Február folyamán várható Győr és Makó, a vírushelyzet 

elmúltával pedig két Ferencvárosi Sportiskola. 2021 végére cél a 20 tagegyesület. 

Igazolt versenyzők számának növekedésébe a COVID nagy akadály 

 

• Szponzorszerzés (Deák György, Fóti Balázs) 

Vírushelyzet miatt talán 2021. második felében lesz aktuális. 

 

 

2021. január 28. 

Kiss Bálint 


