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A

KÖRNYEI

KÉZILABDA

SZAKOSZTÁLY

(KKSZO)

a

KÖRNYEI

SPORT

EGYESÜLET (KSE) szervezeti egysége. A KKSZO elfogadja és betartja a KSE érvényes
alapszabályában foglaltakat, azonosul a KSE célkitűzéseivel, az elnökség vonatkozó
határozatait kötelezően alkalmazza, betartja.

1.KKSZO alapvető feladatai:

 Környe községben a kézilabda népszerűsítése, utánpótlás biztosítása, nevelése.
 A sportág iránt érdeklődők számára edzés illetve versenylehetőség biztosítása.
 A versenysport igények kielégítése és annak feltételeinek biztosítása.


Indulási és nevezési lehetőségek biztosítása bajnokságokon és kupákon.



A kézilabdapálya és környezetének karbantartása, a megfelelő műszaki színvonal
fenntartása az edzésekhez illetve mérkőzésekhez.(Férfi megyei)



A női csapat részére az NB.II.-es versenysporthoz szükséges háttér biztosítása.

2. A KKSZO felépítése

2.1. A KKSZO szervezeti felépítése
 Szakosztályvezető
 Technikai vezető
 Szakosztály tagok

A KKSZO keretében két szakosztály működik Női (NB.II.) illetve Férfi(Megyei) szakosztály.
A Női szakosztály felnőtt és ifjúsági csapattal működik.
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Női NB.II.
Szakosztályvezető:

Süli Istvánné

Technikai vezető:

Bogár Ferencné

Edző felnőtt:

Gubicza István

Edző Ifjúsági:

Oláh Vanda

Csapatkapitány:

Schlégl Ibolya

Edzés időpont:

Kedd, Csütörtök 17-19:30

Férfi Megyei
Szakosztályvezető:

Rák Zsolt

Technikai vezető:

Cser László

Edző:

Pavelka Pál

Csapatkapitány:

Dr. Antalóczy Alfréd

Edzésidőpont:

Szerda, Péntek 18-19:30

2.2. A szakosztályvezetők feladatai, kötelessége:

 A KKSZO-n belül 2 fő.
 Szakosztályon belül érvényt szerez az elnökségi döntések, határozatok érvényesülésének,
a tagokat tájékoztatja minden őket érintő témakörben.
 Az elnökséget folyamatosan tájékoztatja a szakosztály belső ügyeiről. A tagok kérdéseit
közvetíti az elnökség felé, folyamatosan képviseli egyesületen belül a KKSZO érdekeit.
 A KKSZO érdekében támogatókat próbál megnyerni.
 Az NB.II. csoportban szereplő NŐI-IFI illetve a FÉRFI Megyei csapatnak biztosítja a
zökkenőmentes részvételt a bajnokságban.
 Irányítja, vezeti a szakosztályt népszerűsítő munkát.
 Indokolt esetben fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
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2.3.A technikai vezetők feladatai, kötelességei:
 A KKSZO-n belül 2 fő.
 Mindenben segíti a szakosztályvezető munkáját.
 Hazai mérkőzésen vezeti a jegyzőkönyvet, vagy gondoskodik helyettesről.
 Igazolások, átigazolások ügyeinek intézése.
 Folyamatosan

felügyeli, ellenőrzi

a

KKSZO létesítmények

műszaki

állapotát.

Rendellenesség, meghibásodás esetén azonnali intézkedést kezdeményez.
 Szükség esetén közmunkát szervez bizonyos pályakarbantartási, környezetszépítési
feladatokra.
 Javaslatot tehet fegyelmi eljárás beindítására, közreműködhet fegyelmi eljárás
lefolytatásában.

2.4.Szakosztály tagok feladatai, kötelességei:
 Tagdíj rendszeres befizetése.
 A tag köteles betartani a KSE alapszabályzatában, valamint a KKSZO Szervezeti és
Működési Szabályzatban rögzített, vonatkozó előírásokat.
 A tagok részt vehetnek a KSE soros és rendkívüli közgyűlésén, a szakosztály gyűlésén. A
tagok szavazati joggal rendelkeznek.
 A tag (lehetőségeit figyelembe véve) vegyen részt a KKSZO által szervezett, jobb
körülményeinket elősegítő társadalmi munkában.
 Rendszeres részvétel az edzéseken, pontos megjelenés a mérkőzéseken.
 Az öltöző és a sportpálya rendeltetésszerű használata. A felszerelések (labda, mez)
használatuk után megfelelő állapotban való átadása a szertárban.
 A mérkőzésekre való utazásnál csapatkapitány gondoskodik a felszerelések (mez, labda)
átvételéről a szertárostól, valamint leadásáról.
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A Környei Sportegyesület Alapszabályzatában, SZMSZ-ben és a KKSZO SZMSZ-ben leírtak
vonatkozó részeinek betartása valamennyi KKSZO tag számára kötelező.
.
Kelt, Környe, 2006.04.21.

………………………………
Süli Istvánné
Női szakosztály vezető

……………………………….
Rák Zsolt
Férfi szakosztály vezető

………………………………..
Váradi Csaba
KSE elnöke
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