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Beszámoló a 2010-es évről
Labdarúgó szakosztály:
Labdarúgó szakosztályunk 1989-ben alakult. Jelenleg 20 felnőtt és 57 ifjúsági korú
igazolt játékosunk van. Labdarúgóink a megyei első osztályban szerepelnek már
évek óta. Csapatunk a tavalyi idényben az élcsoportban küzdött, de miután a
szponzor kilépett és a játékosokat is vitte magával nehéz anyagi helyzetbe kerültünk.
Ennek még az a vonzata is van, hogy a kevés játékos, aki megmaradt nem
rendelkezik tapasztalattal, így jelenleg csak a 10. helyen végeztek az őszi
fordulóban.
Miután a felnőtt csapat az ifikből lett feltöltve, így ők is ennek a következményeit
viselik, jelenleg az utolsó helyen állnak.
Edzéseinket hetente 3 alkalommal tartjuk a decsi labdarúgó pályán, illetve télen az
iskola sportcsarnokában.
Gyerek csapataink rendszeresen részt vesznek a Sport XXI program megyei
labdarúgó tornáin. (7-9-11 év alatti korcsoportokban) ők az edzéseiket az iskolában
tartják.
Játékosaink rendszeresen részt vesznek teremtornákon is, főleg a téli felkészülési
időszakban.
Az évet egy közös vacsorával zártuk.
Szakosztályunk a sakkozókkal és a kézilabdásokkal együtt évről évre nagy sikerrel
rendezi meg a május elsejei községi sportnapot.
Kézilabda szakosztály:
Kézilabda csapatunk, a megyei női felnőtt bajnokságba szerepel. A csapat
2009/2010 évi szezon végén az 6. helyen végzett. A 2010/2011 szezon őszi fordulója
után a 7. helyről kezdi majd meg a tavaszi szezont.
A csapat heti 2 alkalommal edzett, sokat dolgozott, az igazi siker, a dobogós
helyezés elmaradt.
Az általános iskolában mintegy 18-20 lány járt rendszeresen heti 2 edzésre, viszont a
2010 év őszi szezonjában ez a létszám kicsit megcsappant. A felkészítést Pulainé
Rózsa Tímea végzi.
A Város környéki csapatok között egy arany és egy bronzérmet is nyertünk.
A felnőtt csapattal edz 3-4 általános iskolás is. Így Kispál Réka, Héder Fanni, Balogh
Dorina játékos.
A csapat rendszeresen részt vett és részt vesz különféle tornákon is. Jártunk
Zombán, Tengelicen és Gyönkön is.

A 2010. év őszi szezonját egy közös vacsorával zártuk, ahol 3 játékosunktól
búcsúztunk. De reméljük, hogy a csapat a továbbiakban a mostani felállással is
eredményes lesz.
Sakk szakosztály:
Szakosztályunk 1990-ben alakult, jelenleg 44 igazolt játékosa van, ennek
kétharmada ifjúsági játékos. A legkisebb 8 gyermek, még nem rendelkezik
igazolással, de már részt vesznek a megyei gyerekversenyeken.
Edzéseinket kedden és csütörtökön tartjuk du 3-tól 6-ig a Fekete Ló sakk klubban.
Edzéseinket 4 edző vezeti, minden gyermek a korosztályának, ill. tudásának
megfelelő edzőt kap. Utánpótlásunk erősítésére alapítványt hoztunk létre, Mattolna
tehetségkutató alapítvány néven.
Szakosztályunk sikeres évet zárt, az NB-I-es csapatunk a második szezonjában a
10. helyen zárt, az idei pontvadászatban hét forduló után az 5. helyen áll! Első
csapatunk főszponzora a Hungaropharma ZRT, Magyarország legnagyobb
gyógyszer nagykereskedő vállalata.
Nb-II-es csapatunk 7-8 ifjúsági játékossal játszik, és az 1. helyet szerezte meg a
tavasszal véget ért bajnokságban, de a csapat nem ment fel az NB-I/b-be, tekintettel
a játékosaink fiatal korára és a nagy távolságokra. Az idei pontvadászatban 5 pontos
előnnyel vezetünk.
6 fős ifi csapatunk második lett az Országos Ifjúsági csapatbajnokságon Miskolcon,
ahol 3 csapattal indultunk.
Pap Gyula Csehországban Európa bajnokságot nyert a 18 év alatti magyar
válogatottal, elnyerte a Nagymesteri címet, amit a világon csak ca.300 játékos tud
elérni.
Előtte bemelegítésként Szerbiában a rapid csapat EB-n szintén aranyérmet
szereztünk.
Ebben a csapatban Gyuszi mellett Vince Viola is játszott.
Rudolf Anna a felnőtt válogatottal csapat EB-n vett részt, mint a csapat második
számú játékosa. Anna pozitív mérleggel zárt, nem rajta mulott a csapat kicsit
gyengébb szereplése.
A legkisebbek tolna megye gyerekversenyein szerepelnek, rengeteg érmet és kupát
gyűjtöttek a múlt évben, felsorolni nagyon hosszú lenne.
Megyei csapatunk évről évre nyeri a megyebajnokságot, itt 7-8 ifi játékos mellé épp
csak befér 2-3 „öreg”.
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