
 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

 

FILOZÓFIÁNK 

Alapértékeink a tisztelet és a sportszerű játék (fair play). Valljuk, hogy a jégkorong pozitívan befolyásolja 
játékosaink személyiségfejlődését. A hoki által igazi sportemberekké válnak, és olyan pozitív tulajdonságokat 
sajátítanak el, mint a csapatmunka, a kitartás, a lojalitás, saját maguk, és mások tisztelete.  

Elítéljük a rasszizmust és valljuk, hogy a sport a nemzetek közös nyelve. Játékosaink törekszenek a kiválóságra, 
megtanulnak megbirkózni a sikerrel és kudarccal, megtanulnak alázatosan győzni és büszkén veszíteni. Hisszük, 
hogy a versenysport hozzájárul ahhoz, hogy sportolóink a pályán kívül is sikeres felnőttekké, értékes emberekké 
váljanak. 

VÍZIÓNK 

Klubunk a jövőben a magyar jégkorong egyik meghatározó egyesülete, a nyugati régió központja. Felnőtt 
csapatunk az ERSTE-liga élvonalához tartozik, utánpótlás csapataink a korosztályos bajnokságokban a dobogó 
legmagasabb fokáért küzdenek. Tehetségeink a korosztályos válogatottakat erősítik, akadémiai rendszerünk 
megteremti az iskolai oktatás és a versenysport harmóniáját és biztosítja a felnőtt csapatunk játékos 
állományának pótlását. A jégkorong Győr egyik legnépszerűbb látványsportjává válik, hazai rangadóinkat telt ház 
előtt játsszuk. 

MISSZIÓNK 

A téli sportolás lehetőségét biztosítjuk Győr város és az agglomeráció lakosai számára. Hisszük, hogy a 
korcsolyázás mint szabadidős vagy szervezett rendszeres sporttevékenység, minden ember számára élményt tud 
nyújtani, ezért célunk minden óvodást, kisiskolást megtanítani korcsolyázni. Akik a jégkorong sportágat 
választják, azoknak lehetőségeink és képességeink maximumát nyújtva biztosítjuk a versenyszerű sportolás 
feltételeit. Játékosainkat úgy fejlesztjük, hogy elérhessék lehetőségeik maximumát. Szenvedélyünk a jégkorong, 
tevékenységünkkel értékteremtő közösséget hozunk létre. 

ALAPELVEINK 

 

 

 

 

KÜLDETÉSÜNK: 

A Győri ETO Hockey Club küldetése, hogy kiváló oktatási és versenykörnyezetet biztosítson az sportolói fejlődése 
céljából. Filozófiánk az, mind a jégen, mind a jégen kívül, magas színvonalú edzéseket, és fejlődési lehetőséget 
biztosítunk játékosainknak szakmailag magasan képzett edzőink segítségével.  

A Győri ETO Hockey Club-ban megköveteljük a játékosoktól, az erős munkamorált, az elkötelezettséget és 
sportszerűséget, miközben arra törekszünk, hogy kiváló, jó karakterű hokisokat és egészséges, értékes 
embereket fejlesszünk. 
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