
KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Utánpótlás-nevelés) 2010. év

 A tevékenység meghatározása 2010 évben a Kulturális és Sport 

sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése  Bizottság által odaitélt összeg Ft-ban

1 SHOTOKÁN KARATE Az egyesület a 7-17 éves korosztály tagjainak fel- 50000

Egyesület készítése a 2010 áprilisi diákolimpiára és következő

Hajdúszoboszló övfokozatuk elérésére. 

2 Pedagógus Fáklya SE. Utánpótláskorú versenyzők felkészítése, 800000

Tollaslabda Szakosztály a minősítő versenyeken való részvétel.

Hajdúszoboszló

3 AERO Klub Vitorlázórepü- Vitorlázórepülő Nemzeti bajnokságon való rész- 100000

lő Szakosztály vétel, technikai feltételek megteremtése és kiszol-

Hajdúszoboszló gálása. 

4 AERO Klub Siklóernyős A gyalogsárkányos repülés újra meghonosítása, 200000

Szakosztály szakmai és műszaki hátterének kialakítása.

Hajdúszoboszló

5 Hajdúszoboszlói Sportegye- Utánpótlás csapatunk versenyeztetése a felnőtt 1000000

sület csapat eredményességének függvényében. Jelen-

Hajdúszoboszló leg a megye I. osztályú bajnokságban és külön-

böző tornákon.

6 KYOKUSHIN KARATE Rendszeressé és szervezettebbé tenni a kyokushin 200000

Klub karatét a városban. Versenyzési és edzési lehetőség

Hajdúszoboszló biztosítása az érdeklődők számára.Egészséges 

életmód kialakítása,hasznos időtöltés segítése. 

7 Hajdúszoboszlói Asztalite- Olyan utánpótláskorú versenyzők nevelése, akik 200000

nisz Klub a későbbiek folyamán magasabb szinten fogják 

Hajdúszoboszló képviselni az egyesület és a város színeit. Lehető-

ség biztosítása az iskolás korú játékosoknak.

8. Hszob.FSG.Kosárlabda A városban kosárlabdázni szerető általános isko- 100000

Szakosztály lások szabadidősportjának szervezése.Az általános

Hajdúszoboszló iskolások versenyzési lehetőségének biztosítása.

9. SZOBOSZLÓI SZITTYÁK 6-18 éves korosztály aktív tradicionális testmoz- 50000

Közh.Hagyományörz.Egy. gásra sarkallása, utánpótlás-nevelés, fejlesztése.

Hajdúszoboszló

10 Hajdúszoboszlói Árpád SE. Az SE. utánpótláskorú úszóinak versenyeztetése 800000

Hajdúszoboszló különböző szintű versenyeken egészen a bajnok-

ságokig. 

11 Hszob.Sakkiskola A hajdúszoboszlói ifjúsági sakkozás folyamatossá- 300000

Egyesület gának és továbbfejlesztésének biztosítása, tehetség- 

Hajdúszoboszló kutatás. A korcsoportos egyéni- és csapatbajnok-

ságokon indulás feltételeinek biztosítása.

12 Hszob. Kézilabda Sportjáért, A gyermekeknek és ifjúsági játékosoknak verseny- 1000000

Közhasznú Egyesület zési lehetőség biztosítása az MKSZ által szervezett

Hajdúszoboszló NB-II-es bajnokságban, tornákon, kupákon való

részvétel, kézilabda oktatása, tanítása.

 UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS támogatás 4800000

A Kulturális és Sport Bizottság 29/2010. /IV.27./ KSB. sz. határozata alapján 

nyújtott támogatások. 

Hajdúszoboszló, 2010. június 14.          


