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;;";; ;"J[i;nem létezne labdarúgás Kaposv

Az elmúlt szezon, ahogy erről
teljesítménnyel váratlanul a ,, Rák
NBl tagja lehetett,, országos megl

Sajnos azonban a szakmai ko
determinálták. Büszkén vállaltuk a
elv volt, hogy elsősorban azoknak

Tisztelt Potgármester Úr!

Tisztelt Közgyűtésl

Az elmúlt labdarúgó szezonról sz
Megyei Jogú Város Önkormányz

feljutást. Ezt támasztotta alá sz
történetében jelentősen nőtt ugya
még a felét sem közelítette ,.g. V

Szakmai és eredményességi célkit
valljunk szégyent, mentálisan erős,
valószínűséggel ugyan, de ha lehet,
de az NBl-es licence követelmények

ló beszámoló előtt köszönetet szeretnék mondani kaposvár

J, ::r::;:l1 j::,u',.,.::k a folyamatos és rendkívül fontos

r korábban szó esett sikertörténet volt, hisz tenyűgöző
:zi ,, ismét NBl-es jogot szerzett, immár a szűk ,2 csapatosletés re".

epciót, a terveket elsősorban az anyagi lehetőségek

,rji:i :::'l:.:U:.u:' és szerveztük a csapatot. Alapvetődjuk meg a lehetőséget a szereprorr., .ili;;n,l;ffi';
:o'r"i:I"_:i^].:1".í:", 

is,. ami a kaposvári labdarúgás
az előző évekhez képest, de a vetélytársak;.-;;;;;;;
zont nagyon lényeges, hogy ha kevés is, de stabil.
lés volt, hogy játékunkkal, de főleg hozzáállásunkkal negységes csapat benyomását keltsük. Természetesen kicsimaradjunk NBl-esek. A szakmai stáb változatlan maradt,lnt kötelező volt egy pro licenccel rendelke ző vezetőedző: Disztl László, aki sokszoros válogatott, több mint félzámos nemzetközi mérkőzést játszó labdarúgó múlttalént elóször játszott NBl-ben Waltner Róbert, az eddigictnak, jól megértik és kiegészítik egymást, a munka

szerződtetése, Így került a klubho
évtizedet Belgiumban profiskodó,
rendelkező szakember, akinél egyé
sikerkovács edző. Remek párost a
jelentős részét azonban továbbra is

A játókoskeretben lényeges változás
az elmúlt szezonban- távozott, é

Néhány játékos - akik nem sokat játszottak
labdarúgó. Sajnos az erősítés felemásra
már a felkészülés során megsérült, és

nem történt.
érkezett 6

bbet vártuk,

Ko vóri Lobdorúgó Kft.
Koposvór, Széchenyi tér 8.

.rqhoczifc.hu e-moil: irodol.rohoczi@9moil.com

altner Róbert végzi.

sikeredett. Vojnovic, akitől a legt



újrapróbálkozások után már
Richárd alapemberré vált ugy

Csak megjegyzés, de a válogat
télen, miután már jelentős
néhány játékossal úgy erősít
bentmaradásért,

35- 40 sikertelen átigazolási
játékosokkal folytattunk, és a
kisebb anyagi lehetőségeink hiú
utolsó pillanatban. Mindhárom
de jelentős fizikai lemaradássa
behozhatatlanra nőtt a hátrá

Ekkor váltottunk, és a jövő
amelyet az MLSZ pénzügyileg

A bajnokság utolsó harmadába
játékosok dominálnak, Többny
eredményt értünk el. Bátor tá
figyelmetlenség eldöntötte a m
része, hogy harcos, mentálisa
szégyenkeznünk, nagyrészt siker
hogy a 12 csapatos NBl eltávolo
és anyagilag is, mint azt gondolt
közötti téli felkészülést követő
bajnokság harmadik helyezettjét,
a legjobb B közé.

A keret kialakításánál igyekeztü
támaszkodni, de kevés az ezen a
25 f ős keretünkben így is 7 kapos

^ 
2020/21,-es évad szakmai cél

egységes csapattal az NBll-es mez
számításba vett együttes szórakoz

A Magyar Labdarúgó Szövetség a
labdarúgó csapat felé, akik az l. és

Gondolok itt a Licence eljárás sorá
resze ennek a kérelemnek. Továb
) rendszert, amelyben havi és n
egyesületnek, ltt nagyon szigorú e

ősszel be is

de a többiek
fejezte a pályafutását.
csak kiegészítő emberek

Csiki Norbert és Nagy
lettek.

st

a

nagymértékben befolyásolták az anyagi lehetőségeink. Alemaradásunk, megpróbálkoztunk a lerretetlennel, hogymeg a keretünket,hogy versenyben maradhassunk a

,gyalást követően, melyeket minőségi ma*yar és külföldi
lyeket döntő többségben a többi ttuitroz képest lényesen
ítottak me6;, mégis sikerült 3 külföldi tabdarú-jó-t ;;;];' .;emzetközi szinten bizonyított, jó képességű játékos ugyan/

jk

érkeztek, ós sajnos, mire utolérték magukat, már szinte

patát kezdtük favorizálni 2000 után született fiatalokkal
ál. 

-,--9!Yt\l\9l,

így már az NBll-ben is szerepeltethető magyar és fiatalre a szezon során a közönség elismerését kiváltó, szoros
nadójátékkal, győzelemre játszottunk, de egy- egy hiba,
rkőzéseket, rendre az eIlenfél javára. célkitűzésünk azonerős csapatunk legyen, és játékunk miatt ne kelljen
t, de nem párosult eredményességgel, Szakmai tapasztalat,
ltt az NBll-től, és sokkal nagyobbra nyílt az olló,szakmailag
k. A sikeresnek és értékesnek ítélt, minőségi korülmények
t, a Magyar Kupában sem sikerült a titkos vágyunk, A

Mezőkövesdet nem sikerült felülmúlni, így nem kerültünk

a városhoz és a klubho z kötődő, saját nevelésű játékosokra
inten is használható akadémiánkon nevelkedő fiatal, bár a

űzése, hogy az előző évihez hasonló, lelkes, motivált,
ty első feléhez tartozzunk, és ott meghatározó csapatként

ri nevelés van.

assa az elkötelezett kaposvári szurkolókat.

l. osztályban
nagyon szigorú elszámolást támaszt minden
szerepelnek.

017-es évtől

a pénzügyi kritériumok teljesítésére, amely a legfontosabb
tkban bevezetett egy PMR ( Pénzügyi Monitoring Rendszer

ves pénzügyi jelentéseket kell bemutatni minden
őrzést hajt végre az MLSZ.



2Ot9l2O20 évad

Tervezet: 676,000,000 Ft

o MLSZ normatív támogat
. Önkorm ányzat 94.000.0
o Szponzor, tulajdonos: 1-€

o MLSZ magyar játékosok:
. Jegy- és bérlet: 17,0O0.0

Kiadások:

bér és járulék, megbízásio
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NBll-es prémiumok 50,
szállás 10.000.0OO Ft
étkezés 6.0O0,000 Ft
mérkőzés biztosítás: 7,

belföldi kiküldetés 4.50O.
edzőtábor 12.0O0.0O0 ft
MLSZ ( nevezési, tagdrj,
sportorvos 2.500.000 Ft
aIbérlet 2.000.000 Ft
bankkóltség 2.000.00O Ft
sportfelszerelés 3. O00.

A mai állapot szerint a Kft szá

2O2O/27-es évad

A másodosztályban amit tervezü

o MLSZ normatív támogatás
. Önkormányzati nettó szpo
o Tulajdonosi befizetések 50
. egyéb támogatások, szpon
o eredményesség:25.0O0,0C
o helyezés: 25.0O0.00O Ft
o MLSZ élő TV közvetítés: 5.(
o Magyar Kupa drjazás: 5.0O(
o Jegybevétel: 7.0O0.0oo Ft
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Kiadások:

munkabér 250.000.000
járulékok 62.000.000 Ft
MLSZ ( nevezési, tagdrj,
sportorvos 3.600.000 Ft
szállás idegenbeli mérk
étkezés: 3.0O0.0O0 Ft
mérkőzésbiztosítás: 6.
albérlet: 4.0O0.0O0 Ft
ban kköltség: 2,000. 0OO
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2020/21,-es bajnoki évadra

szerződés alapján szeretné a Kft

Még egyszer nagyon köszönjük
támogatását.

Bízom abban, hogy Kaposvár v
marad a Kaposvári Rákóczinak,

Kaposvár, 2O2O. május 27.
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MrrLjgoKft
á{acs Ró,bert

ügyvezető

licence, stb) 24.0O0.0O0 Ft

ések: 000.000 Ft

000 F

,oSa,

ely2é

yújtan 1 önkormányzati támogatást IOQ%-ban szponzori
i.

Város Önkormányzatának ebben az évben nyújtott

pviselő testülete továbbra is kiemelt támogatója
múlva ].00 éves egyesület lesz.


