Tisztelt Mindenki!
Csak Országos érmekről beszélek az utóbbi 4-5 évben. Ezeket az eredményeket a klub játékosai
által utánpótláskorúként érték el.
Reagálva a Tolna megyei elnökünk (Vermes György) éves beszámolójára, amit a MOATSZ éves
közgyűlésére prezentált!
Idéznék a beszámolóból:
A játékosok eligazoltak már, utánpótlás korú, ütőképes játékos a 4 év alatt nem került ki közülük.
Csináltunk egy kutatást az interneten, hogy valóban ilyen gyengék lettünk volna!
Megdöbbentő eredmény született. Összesen 19 játékos 107 országos érmet szerzett az elmúlt
4-5 évben a SZAC színeiben.
Név szerint a következők: Imre Leila 19, Keresztesi Kitty 21, Szilasi Flóra 11, Domokos Fanni 4,
Trenka Tímea 3, Ádám Flóra 4, Szerbacsics Ivett 3, Varga Janka 1, Kozári Tamara 11, Fáth Panna 1,
Hartbrich Leonie 11, Korda Kitty 4, Denis Payet 1, Balázs Viktória 1, Magyarcsik Laura 1, Molnár
Anna 1, Füle Kata 4, Orosz Sára 5, Polónyi Nóra 1.
Ezekre a gyerekekre szerintem minden klubvezetés büszke lenne, köztük én is az vagyok!
A mai napon is a klub játékosai: Keresztesi Kitty 21, Szilasi Flóra 11, Domokos Fanni 4,
Trenka Tímea 3, Ádám Flóra 4, Szerbacsics Ivett 3.
Tehát ezekre az eredményekre azt mondani lehet, hogy nem ÜTŐKÉPESEK, de én úgy gondolom,
hogy Vermes Úr felkészületlenül adta le a beszámolóját!
Hozzá teszem ezekben az eredményekben, vannak Magyar Bajnoki első, második, harmadik
helyezések is!
Csak azt szeretném kihozni ebből, hogy a mi megyei elnökünk. olyan magasra tette a lécet, hogy
egy utánpótlás korú játékos magyar bajnoki címe nem ütőképes!
Ezért még nagyobb erővel kell dolgoznunk, hogy Európa, Világ és Olimpiai érmeket is szerezzünk!
Természetesen, amiket leírtam csak a puszta tények. Mindenki utána nézhet az interneten.
Vermes Úrnak is kicsit foglalkozni kellett volna a beszámolója előtt ezzel, hogy ne nevettesse ki
magát vagy jobb súgókra kellett volna támaszkodni, mert aki ezekre az eredményekre azt mondja,
hogy nem ütőképes, az eltévedt a sport terén!
Azt még nem tudhatjuk, hogy ütőképes játékos ki lesz ezekből a gyerekekből, mert még mindig
játszanak, mint utánpótlás korúak!
Erre a kérdésre pár év múlva megkapjuk a választ!
Természetesen szurkolunk minden játékosnak, aki a SZAC színeiben ütőt fogott, hogy az életben jó
emberek és eredményes sportolók legyenek!
Ennyi lett volna a reagálásom és a kötelezettségem, hogy megvédjem a gyerekeinket és az
edzőinket, akik szerintem ragyogó munkát végeztek az utánpótlás terén is!
Egy dolog azért hiányzik az életemből, sok versenyen voltam már életemben, de az utóbbi pár
évben sajnos nem tudtam eljutni a Tolna megyei versenyre, ahol a gyerekeink ranglista pontokat
szerezhettek volna!
Nagyon egyszerű az ok, ilyen versenyek nem voltak, mert a megyei vezetők nem rendeznek!
Sajnos a megyében szereplő gyerekek meg vannak fosztva a ranglista pontok megszerzésétől!
Megpróbálom kérvényezni a Szövetséget, hogy Baranya vagy Somogy megyékben indulhassunk,
mivel így hátrányban vagyunk a többi megyékkel szemben! (De még Vas megyébe is elmegyünk,
ha ott kapunk lehetőséget.)
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