
Régiók kialakítása 
A program vezetői Bacsa Ferenc, Struhács György. 

Kialakítottunk területi, és részben egymáshoz kapcsolódó egyesületi kötődések figyelembe vételével 7 
régiót. Minden régiónak felkértünk az adott körzetet jól ismerő vezetőket koordinátorokat, akiknek a feladata 
ezen táborok szervezése.                                                                                                                                                               
A  versenynaptárban meghatározott időpontokban tavasszal és ősszel  3 napos, közös edzőtáborokat tartanak 
a régiók  szövetségi edzők vezetésével a 10-14 éves korosztály számára. Ezek a következők:  Nyugat Mo., 
Észak Dunántúl, Közép Mo., Dél Kelet Mo., Észak Kelet Mo., Budapest és körzete, Leány  központi tábor.  
Nyáron egyhetes tábort kívánunk tartani a tanév befejezése után.  

 A régiós táborok megrendezésére egyesületeknek pályázni lehet meghatározott feltételek szerint,  megfelelő 
edzéslehetőség, étkezés, és szállás megjelölésével.    

 A tavaszi 3 napos tábort a kiválasztott megrendezőjének a Szövetségtől kapott plusz célzott támogatásból 
kell finanszíroznia, és elszámolnia a KSF egyesületi támogatás keretein belül.  

 A őszi 3 napos tábort a kiválasztott megrendezőjének a   KSF Utánpótlás alapból fogjuk központilag 
finanszírozni, és oda is kell elszámolni vele.  

A nyári egy hetes tábort szintén a koordinátorok szervezik meg, de a finanszírozásukat  központilag, 
közvetlenül a  Szövetség finanszírozza, és oda is kell elszámolni vele.                                                                                                                                    
A résztvevő egyesületeket csak az odautazás költsége terheli 

Minden egyesületnek aki KSF támogatást kap kötelező a részvétel a korosztályos létszámuk alapján.   
Közös megbeszélés szerint, a  szövetség képviselője,  a koordinátor és  az illető klubok edzői  kialakítanak 
egy kvóta rendszert, mely a táborok létszámát hivatott meghatározni. Az edzők részére továbbképzésnek 
számít egyben, hiszen ha tevékenyen részt vesznek az edzéseken, az számukra is segít az egységes alap 
„tananyag” elsajátításában. Ezért kifejezetten ajánlott a részvétel.  

Pénzügyi finanszírozása régiós tábornak: pályázat nyertesei előleget kapnak a pályázati költségvetés alapján, 
a tábor végeztével elszámolás az egyesületi támogatás keretén belül. A régiós vezetők, és a vendég 
szövetségi edzők javadalmazva lesznek . 

A régiós vezetők feladatai:  szervezi, és lebonyolítja a tábort. Kiválasztja a helyszínt, költségvetést készít, 
gondoskodik a tárgyi feltételek meglétéről,  kapcsolatot tart a régió klubjaival, segít kiválasztani a táborok 
résztvevőit, dokumentálja a tábort jelenléti ívvel, beszámolóval, segít elkészíteni az elszámolást.  

A táborok időpontjai a versenynaptárban meghatározottak szerint:   

Április 15-17, vagy 22-24, nyári tábor iskola befejezése után júniusban,  november 19-21, vagy 26-28. 
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