KÉZILABDA

Bizonyára emlékeznek szurkolóink, hogy felnőtt csapatunk 2021-ben balszerencsés
körülmények között, az utolsó bajnoki mérkőzésen „lecsúszott” a dobogóról. Azonban ezzel
az eredménnyel sem kellett szégyenkezni, hiszen a megyei csapatok közül a mieink zárták
legeredményesebben a bajnokságot. Ezért csak gratulálni lehet.
A problémák csak ezt követően jöttek, mert különböző okok miatt többen eltávoztak a
csapattól és a pótlásuk kilátástalannak látszott.
A szakvezetés sem volt egységes a folytatás kérdésében, de abban egyetértettünk, hogy nem
lenne szép ha a negyedik helyről beszüntetnénk a férfi kézilabdázást. Csak megjegyezzük,
hogy más csapatoknak is volt hasonló problémája /pl. a két csabai csapat/ akik lemondták az
idei benevezést.
Ilyen előzmények után, szűk játékoskerettel és kesernyés reményekkel kezdődtek az edzések
július végén. Az országos TAO-s keret leállítása miatt még az ígéretekkel is óvatosan kellett
bánni. Elmondhatjuk, hogy a játékos keretbe csak az a „baráti társaság” maradt akik évek óta
tarcsai színekben „húzzák az igát” Köszönjük ezen játékosoknak, vezetőknek, segítőknek,
hogy tovább viszik a küzdelmet.
A problémák ellenére eddig nem vallott szégyent a csapat. A Békésről megerősített csapatunk
Kondoros ellen 28:21-re, a Pick Szeged ellen 35:31-re kikapott, de Túrkeve ellen 30:21-re,
Algyő ellen 31:26-ra, Kunszentmárton ellen 24:23-ra nyert a csapat. A Mezőtúr elleni
mérkőzést egy kihagyott hetes miatt vesztették 25:24-re.
Csökkent létszámmal, bravúros játékkal kiváló eredményeket értek el. Algyő ellen pl. nyolc
játékos állt rendelkezésre, /az egyik kapus mezőnyben játszott/ és így is nyert a csapat.
Jó eredményünk felkeltette az érdeklődést, a héten két játékos is jelentkezett, hogy szeretne
Köröstarcsára igazolni.
További sikereket várunk folyamatosan fejlődő csapatunktól.
Az ifjúsági csapatunknál már tavaly is létszám problémák voltak. Ez azért is nagy gond, mert
a mérkőzés kezdetekor tíz játékosnak kell jelen lenni. Ha ez nincs meg, akkor pont- levonás,
majd a harmadik eset után a felnőttektől is. A tavalyi keretből többen „kiöregedtek” és voltak
olyanok is, akik abbahagyták, cserbenhagyták maradó társaikat. Helyüket gyulai és békési
játékosok töltik be. Így is jól szerepelnek. Egy pont levonás után a hatodik helyen állnak.
Szólni kell még a gyermekcsapat-ról is. Az előző években három gyermekcsapatot is
működtettünk. Az utóbbi időben mindig létszám gondjaik voltak. A járvány miatt a második
fél évében már nem versenyeztek, alig jártak edzésre. A nyár végén igyekeztünk
„összeszedni” a játékosokat, de nem sikerült egyik korosztályt sem úgy feltölteni, hogy
meglegyen a szükséges létszám. Ezért nem lehetett benevezni őket a bajnokságba. Végtelenül
sajnálom.
Amint a tájékoztatóból is kitűnik, a maradék létszámmal és adódó lehetőséggel még most is
igyekszünk életben tartani a tarcsai férfi kézilabdázást. Továbbra is HAJRÁ TARCSA !
Széplaki Zoltán szakoszt.vez.

