FELSZERELÉS TÁMOGATÁSI RENDSZER 2021/22.
Bevezetés
A Győri ETO HC a – korábbi évek gyakorlatának megfelelően - a 2021/22-es
szezonban is az igazolt jégkorong utánpótláskorú játékosainak egyéni
felszereléstámogatást nyújt.
A támogatási rendszer átalakítását, korábbi gyakorlatunk részleges felülvizsgálatát
egyrészt az MJSZ TAO ellenőrzési csoportjának szakmai javaslata, másrészt az
egyesület utánpótlás TAO programjában pályázott keretösszeg fenntarthatósága, az
idei sportágfejlesztési programunkban jóváhagyott sportfelszerelés vásárlásra
fordítható források jelentős csökkenése is indokolta.
A korábbi évekhez hasonlóan csapataink továbbra is BAUER felszerelésekben
fognak játszani, amelyek beszerzéséért ezentúl nem kell már Budapestre utaznia
senkinek, mert azok elérhetőek a Nemak Jégcsarnokban található BAUER
értékesítési partnerüzletben (Ziccer Hokibolt).
Szintén a győri Ziccer Hokiboltban elérhetőek az egyesület hivatalos ruházatai és
logóval ellátott egyéb hivatalos és szurkolói termékei is, amelyek körét szeretnénk
tovább bővíteni, fejleszteni a szezon során.
1. A felszerelés támogatás alapfeltételei, határidők:
 Felszerelés támogatásra a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az a
játékos jogosult, aki egyesületi tagsággal, (és/ vagy amatőr sportolói
szerződéssel), érvényes versenyengedéllyel rendelkezik,
 Az edzések legalább 75%-án részt vesz, illetve egyesületnek fizetendő
rendszeres havi hozzájárulásban egy hónapot meghaladó elmaradása
nincs.
 A 2021/ 22-es szezonban a felszerelés támogatás igénybevételére a
látványcsapatsport támogatások rendelkezésre állásának függvényében,
de legkorábban 2021.október 25-től van lehetőség. A támogatott
felszerelés vásárlások és azok elszámolásának végső határideje: 2022.
március 31.
2. Korosztályos támogatási rendszer, általános szabályok
Az egyesület - összhangban a Magyar Jégkorong Szövetség felszerelésekre
vonatkozó Benchmark szabályzatával – a korábbi évek gyakorlatához
hasonlóan, korosztályonként eltérő mértékben nyújt támogatást új jégkorong
felszerelés vásárlásához.
Támogatás
bruttó
Korosztály: keretösszege:
U21/U18
90.000
U16
60.000
U14
50.000
U12
40.000
U10
30.000
U8
kezdőszett



Az U8 „C” csoportban (korábbi Pingvin csoport, teljesen kezdők) az egyesület
a gyermeknek kezdő szettet kölcsönöz, amelynek önrésze nincs. A kezdő
szett nem tartalmazza a fejvédőt és a korcsolyát. Ha a szettet a gyermek
kinőtte, vissza kell adni azt az egyesületnek. Ez feltétele annak, hogy a gyermek
a jövőben felszerelés támogatásban részesüljön.



Csak a meghatározott lista szerinti felszerelésekre tudunk támogatást
adni. (MJSZ TAO támogatások, felszerelés benchmark táblázat alapján
összeállított, a szövetséggel korábban egyeztetett, szűkített lista)

 A fenti jégkorong specifikus felszerelés listát – a szülői és a játékos
igényekhez igazodva – szeretnénk kibővíteni az egységes télikabát
vásárlásának lehetőségével is, amely szintén elérhető a Nemak
Jégcsarnokban található Ziccer Hokiboltban. Ez azt jelenti, hogy a kerete
terhére minden érintett részére támogatjuk a télikabát vásárlást is!
• A korosztályos támogatás mértékénél minden játékos esetében a születési év
szerinti korosztályos besorolást kell figyelembe venni, függetlenül az
esetleges feljátszástól.
• Fejvédő (hoki sisak): bármely korosztály esetén csak fehér színű számolható
el.
• A támogatás igénybevételéhez, elszámolásához tárolási nyilatkozatot kell
kitölteni, amit a felszerelés átvételekor a felszerelés menedzsernek kell átadni.
• Kapus felszerelések: A fenti listával konzisztens kapus felszereléseket az
egyesület biztosítja a kapusedzőkkel, felszerelésmenedzserrel való előzetes
igényfelmérés és egyeztetés után. A kapus edzőknek és a felszerelésmenedzsernek időben, előre kell jelezni, ha bármilyen kapusfelszerelésre
szükség van. Ezen felszerelések esetében szintén minden esetben, teljeskörű
tárolási nyilatkozatot kell kitölteni, használója teljes anyagi felelősséggel tartozik
a kapusfelszerelések után. Amennyiben a játékos abbahagyja az edzéseket,
vagy eligazol, azokat azonnal és hiánytalanul köteles a felszerelésmenedzsernek
átadni.
• A támogatott felszerelést a gyermek kinőtte, vagy elhagyja az egyesületet,
haladéktalanul vissza kell szolgáltatni az egyesület szertárosa,
felszerelésmenedzsere részére.
• Ha a támogatott felszerelés elveszik, használhatatlanná vált, vagy
megsemmisült, akkor azt ki kell számlázzuk a szülő részére.

3. Technikai információk, a támogatott felszerelés vásárlás folyamata lépésről
lépésre:










Nézd meg, hogy a korosztályod alapján mekkora támogatásra vagy jogosult.
Vedd fel a kapcsolatot személyesen, vagy emailen az egyesület gazdasági
ügyintézőjével (Somossy Zsuzsa, somossy.zsuzsa@gyorietohc.hu), aki kiállítja
részedre a korosztályodnak megfelelő, egyedi azonosítóval ellátott jogosultsági
igazolást.
Menj el a győri NEMAK JÉGCSARNOKBAN található Ziccer hokiboltba, és a bolti
árlista alapján válaszd ki a megvásárolni kívánt felszerelést.
Ha a kiválasztott felszerelés értéke több, mint a támogatási keretösszeged, akkor a
különbözetet, plusz a keretösszeged 10%-át - mint önkéntes hozzájárulást- meg kell
fizetned a klub számára, amiről a klub számviteli bizonylatot fog neked kiállítani.
Ha nem haladja meg a kiválasztott felszerelés értéke a támogatási keretösszeged,
akkor csak a megvásárolni kívánt felszerelés értékének 10%-át szükséges
megfizetned önkéntes hozzájárulásként, amiről a klub számviteli bizonylatot fog neked
kiállítani.
A kiválasztott felszerelést még annak átadása előtt az egyesület
felszerelésmenedzsere bevezeti az egyesület leltárába, az felkerül a játékos egyéni
leltári kartonjára. Ezt követően az egyesület felszerelésmenedzserétől vedd át a
kiválasztott felszerelést, és ki kell töltened egy felhasználói és tárolási nyilatkozatot.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésetek van, kérem keressétek bizalommal
Somossy Zsuzsa gazdasági adminisztrátort, vagy Szűr László felszerelésmenedzsert.
A jégkorongspecifikus felszereléseken túl ebben a szezonban szeretnénk
minden igazolt jégkorongozónk részére egységes utazó melegítőt is központilag
beszerezni.
A beszerzési eljárásunk során négy ismert gyártót, forgalmazót – köztük a
korábbi gyártónkat (Ziccer) - számos szempont szerint versenyeztettünk meg,
amely alapján – alaposan és következetesen mérlegelve - a JAKO utazó
melegítőjét választottuk.
A melegítő-támogatás alapfeltétele megegyezik jelen szabályzat 1. pontjában
megjelölt feltételekkel. A melegítők beszerzéséhez mindössze 3.000,-Ft/ játékos,
jelképes, önkéntes szülői hozzájárulást kérünk mindannyiótoktól. Amennyiben valaki
nem tart igényt az egységes melegítőre, kérem jelezze edzője felé.
A korábbi arculatú Ziccer-es melegítők továbbra is igény szerint megvásárolhatók a
Hokiboltban.
Bízunk abban, hogy az évek óta várva várt, egységes ETO-s melegítők mindenki
megelégedésére fognak szolgálni és hozzájárulnak csapataink egységéhez,
játékosaink és a szülők elégedettségéhez.
A fenti egyesületi szabályok visszavonásig, vagy módosításig érvényesek.
Hajrá ETO!
Sportbaráti üdvözlettel:
Nagy Ákos
Ügyvezető
Győri ETO Hockey Club Sportegyesület

