ADATLAP 2020
A Szervezet neve:
A Szervezet vezetője:
A Szervezet helyettes vezetője:
Tagok száma (fő):
Székhely:
Levelezési cím:
Telefon:

SB20/2020

REGISZTRÁCIÓS SZÁM:
FICERGŐ SPORTEGYESÜLET
BOBOLA ISTVÁN

2314 HALÁSZTELEK, HAJNAL U. 44.
2314 HALÁSZTELEK, HAJNAL U. 44.
20/426-8885

Honlap és/vagy közösségi média:
E-mail:
Állandó program helye:
Állandó program ideje:

ficergo.torna@gmail.com

SZENT ISTVÁN ÁLT. ISKOLA,
2315 SZIGETHALOM, SZABADKAI U. 64.
HÉTFŐ, SZERDA 15:30-16:30 és 16:45-17:45

A Szervezet célja:

A Ficergő Sportegyesület 2017-ben alakult. Az egyesület általános célja a magyar testnevelési és
sportmozgalom elősegítése, az általános testkultúra javítása, minőségi sporteredmények elérése, a hazai
és a nemzetközi élmezőnyhöz tartozó sportolók kiválasztása és versenyeztetése, és az iskolai, amatőr és
a tömegsport sporttevékenységén keresztüli segítése, tagjai részére a felkészüléshez és versenyzéshez,
illetőleg a minőségi sporteredmények eléréséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és
folyamatos fejlesztése, az általa választott sportágakban az utánpótlás folyamatos kiválasztása és
nevelése érdekében.

A Szervezet besorolása (kérünk egy
típust aláhúzni):

Család, gyermek, ifjúság;

Művészet, művelődés, tudomány;

Sport, tánc;

Életmód, egészség;

Nyugdíjas klub;

Természet-, környezet-, állatvédelem;

Egyéb, éspedig:
Bíróság által bejegyzett szervezet:
Bíróság megnevezése:
Bírósági nyilvántartási száma:
Bírósági nyilvántartásba vétel ideje:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Bank megnevezése:

igen
BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK
13-02-0007189
2017.03.14.
18877726-1-13
10401804-50526757-86741005
K&H BANK ZRT.

nem

A Szervezet bemutatkozása, közlendői: Egyesületünk 2017-ben sikeresen kivált a Speedmeteor SE-ből és megalapította a Ficergő
Sportegyesületet. Folytattuk a szigethalmi Szent István Általános Iskolában a tornasport utánpótlásnevelés
bázisának fejlesztését, mely biztosíthatja a környező települések fiataljainak sportolási lehetőségét. A 2018as év folyamán az egyesület a Magyar Torna Szövetségnél regisztrált 6 fiú és számos lány versenyzőt,

melyeket elindított a korosztályos versenyeken. Sportolóink bekapcsolódtak az Országos Diákolimpiai
Programba. A 2019-es év első felében zavartalanul folytattuk az évek óta megkezdett munkánkat.
Elindultunk az összes korosztályos versenyeinken. Nyáron Egerben edzőtáboroztunk. Szeptembertől
kénytelenek voltunk átszervezni az Egyesület edzéseit és célkitűzéseit. Két edzőnk is távozott a Klubtól.
Egyikük anyai örömök elé nézett, a másik szakemberünket pedig Dunaújvárosba hívták edzősködni. Nagy
megtiszteltetés volt mindannyiunk számára, hogy egy ilyen nagy egyesület ismeri el munkánkat és invitálja
szakemberünket. Szeptembertől háttérbe szorítottuk a versenysportot és elkezdtünk tömegsport jelleggel
üzemelni. Edzéseinket heti rendszerességgel megközelítőleg 60 tornász látogatja.

Éves program:

Egyéb:
2020. január 20.

