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Tájékoztató a városi
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Döntéshozatal módja:
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Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Bíró Péter szakmai igazgató,
Békési Futball Club

Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. I. Ilévre vonatkozó munkaterve
szerint az Oktatási. Kulturális és Sport Bizottság 2019. febwári ülésén tárgyalja meg a városi
labdarúgás helyzetéről szóló tájékoztatót.

Bíró Péter szakmai igazgató, eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített
tájékoztató anyagot, melyet jelen előterjesztéshez mellékeltünk.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megvitatni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottsága a Városi labdarúgás helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök

Békés, 2019. február 22.

Deákné Domonkos Julianna s.k.
bizottsági elnök



A Békési Futball Ciub helyzete 2018-ban

A 2018-as év a Békési FC számára az előző Évekhez hasonlóan januárban, a XVI. Békés
Körös Kupa nemzetközi ifjúsági terernlabdarúgó torna megrendezésével kezdődött. Az
elmúlt éveknek megfelelően Idén is vendégül láttuk a felvidéki Dunaszerdahely csapatát.
Serdülőink Törökszentmiklóson és Kunszentmártonban meghívásos labdarúgó tornán vettek
részt egy 3. és egy 4. helyet megszerezve. Az U.9, Uh és U13-as korosztályaink pedig
Mezőberényben a Farsang Kupán szerepeltek.

Februárban utánpótlás csapataink Szolnokon a XVI. Kolláth Béla emléktornán vettek részt.
Még ebben a hónapban az elmúlt évek hagyományainak megfelelően vendégül láttuk a
felvidéki Vágfarkasd korosztályos együttesét Erdélyi Pál református lelkész vezetésével. A
farkasdi fiatalok barátságos felkészülési mérkőzést Játszottak utánpótlás csapatunkkal.

Márciusban megkezdődött a 2017/18-as bajnoki év tavaszi fordulója. Ennek
eredményeképpen felnőtt csapatunk a Megyei II. Észak — Alsóház osztályában a 4. helyet
szerezte meg. Ifjúsági együttesünk az U.19 Területi — Északi csoportban a 4. helyen még
serdülő csapatunk a Megyei I. osztályban az 1. helyen végzett. Az U.11, U.9 és az U.7-es
csapataink a Bozsik Programban vettek részt, A mérkőzések a tavasz folyamán 8 fordulós
tornarendszerben kerültek lebonyolításra. Ezekben a korosztályokban nincs díjazás, nincs
eredményhirdetés.

A bajnokság befejeztével a nyári időszakban csapataink különböző felkészülési tornákon és
mérkőzéseken szerepeltek.

A 2018/19-es bajnoki évet a Békési FC felnőtt és ifjúsági együttese a Megyei II. osztályban
kezdte meg. Az U.16 és U.13-as csapataink a Megyei I. osztályban, az Uh, U.9 és az U.7
továbbra is a Bozsik program keretein belül a megyei bajnokságban vesznek részt. A felnőtt
játékosaink 99 %-a helyi illetőségű, az utánpótlás korú játékosaink pedig teljes egészében
békési lakosok! A felnőtt együttes az őszi szezont befejezve a 9. helyen, az ifjúságiak a 6. a
serdülők pedig az 5. helyen állnak a bajnokságban. A felnőtt korúaknál Minya István, a 19
éveseknél Molnár Gábor az U.16-os korosztálynál pedig Kovács László edző irányítja a
szakmai munkát. A 13 éveseknél Tinkó Márk, valamint a legkisebbeknél a foglakozásokat
Gion Márton és Tokaji Attila edzők vezénylik. A technikai vezetői feladatokat Bíró Péter, az
asszisztensi teendőket pedig Puskás Ferenc látja el.

A téli időszakban csapataink felkészülnek a tavaszi idényre. Utánpótlás csapataink a
novemberi és decemberi hónapokban több labdarúgó tornán is részt vettek (Újszász,



Szolnok, Törökszentmiklós stb.) November végén serdülő együttesünk egy barátságos tornán
vett részt a felvidéki Vágfarkasd településen. Ifjúsági együttesünk decemberben
Dunaszerdahelyre látogatott. A csapat tagjai a szokásos téli futsal tornán vettek részt, ahol a
BFC az előkelő 5. helyet szerezte meg. A csapat tagjai látogatást tettek Felcsúton a Puskás
Ferenc nevével fémjelzett labdarúgó akadémián és kollégiumban. A fiatalok ezen kívül
megtekintették a dunaszerdahelyi labdarúgó akadémiát és a híres DAC-MOL stadiont is, ahol
lehetőség volt Kalmár Zsolt magyar válogatott labdarúgóval is beszélgetni. Az eseménydús
napok zárásaként pedig a Dunaszerdahely - Trencsén Szlovák 1. ligás bajnoki labdarúgó
mérkőzést tekinthették meg.

Békés, 2019. február 15.

Bíró Péter, szakmai ig.


