Az ÖTE Ikervár FC bemutatkozik
Az ÖTE Ikervár FC KSE a jelenlegi formájában 2011-ben alakult meg.
Elsősorban önkormányzati támogatásból, tagdíjakból, minimális szponzori bevételekből
gazdálkodunk. TAO támogatásban 2015-ben részesültünk először, szerencsére közvetlen és
középtávú célkitűzéseink megvalósítását az azóta eltelt idényekben és jelenleg is a TAO támogatásból
megfelelő összegű támogatás segíti.
Az önkormányzati támogatás része a füves labdarúgópálya és a hozzá tartozó öltöző térítésmentes
használata. Edzésekre is ezt az egy füves pályát használhatjuk, ami az önkormányzat tulajdona. Téli
időszakban a településen található tornacsarnokot használjuk, béreljük.
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A megyei II.o. Sárvári csoportjában szerepel a felnőtt csapatunk, és az U19-es utánpótlás csapatunk is
ebben a bajnokságban versenyez. Ez a két korosztály az, amit kötelező vállalni a bajnokságban
történő részvételhez, az összes többi UP korosztályt önként vállaltuk. Az őszi idény végén a felnőtt
csapatunk az első, az U19 pedig a tizenegyedik helyen áll a bajnokságban. Mindkét csapatban a helyi
játékosok vannak többségben. Utánpótlás (1998.01.01-2011. 12.31. között születettek) U7, U9, U11,
U13, U14, U16 és U19 korosztályokban 64 játékos, a felnőtt korosztályban (csapatunkban) 30 játékos
sportol.
Egyesületünkben 4 edző dolgozik, egyikük a felnőtt, a másik három az utánpótlás korosztályokkal. A
felnőtt edző MLSZ “C” képesítéssel, a három UP edző közül kettő „Grassroots C” képesítéssel, egy
MLSZ “D” képesítéssel rendelkezik.

Az egyesület szakmai programja
Alapvető célkitűzésünk a településen és a vonzáskörzetünkben élők hasznos,
strukturált szabadidő eltöltését elősegítő, az amatőr sportolást, a labdarúgást
népszerűsítő tevékenység, a tömegbázis szélesítése, és a minőségi utánpótlásnevelés.
Szakmai programunk szervesen kapcsolódik az MLSZ szakszövetségi stratégiájához, mivel
egyesületünk célja is a labdarúgás minél szélesebb tömegbázisának kiépítése helyi szinten.
Sportszakembereink, edzőink törekednek a folyamatos kapcsolattartásra a helyi oktatási
intézményekkel, ahol rendszeresen foglalkozásokat is tartanak, majd a tehetségesebbeket és az
elhivatottabbakat, akik a labdarúgást akár versenyszerűen is űznék, az egyesületbe irányítják az
életkoruknak megfelelő korosztályhoz. Az U7,U9, U11 és U13-as csapataink is szerepelnek a Bozsik
programban. Teremben és füves pályán az előkészítő csapatainknak tornákat rendezünk, környékbeli
kupákba nevezzük őket, meghívásos tornákra megyünk velük, így a ﬁatal játékosok megfelelő
mennyiségű játéklehetőséghez jutnak.
Elkötelezettségünket bizonyítja az is, hogy míg az előző idényben külön csapatot indítottunk az U14es megyei bajnokságban is, ebben a szezonban már az U16-os korosztályt is versenyeztetjük, ami
önmagában is jelentős többlet kiadásokat generál, de próbáljuk fegyelmezett gazdálkodással
biztosítani a feltételeket. Az utánpótlás versenyeztetésének biztosítása és megfelelő képzése már
csak azért is elengedhetetlen számunkra, mivel terveinkben szerepel, hogy rövid időn belül a megyei
I. osztályban versenyezhessen a felnőtt csapatunk. Az ehhez szükséges személyi –megfelelő számú
utánpótlás csapat, szakemberek - feltételek, valamint tárgyi - a labdarúgópálya felújítása, az
öntözőrendszer telepítése – feltételek adottak.

