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Tollaslabda szakosztály

[1]A MÁV VSC Tollaslabda Szakosztály a vezérigazgatósági dolgozók
kezdeményezésére, a rekreációs igények, valamint a nemzetközi szakmai-sportági kapcsolatok kiépítése, ápolása
céljából 1993-ban alakult meg. Szűkös költségvetésünk miatt heti egy edzési lehetőséget biztosítunk tagjainknak,
illetve a sportágat szerető vasutas kollegáknak. Az edzések az első időszakban az Andrássy úti MÁV Székház
földszinti tornatermében, majd az Elem utcai MÁV tornacsarnokban voltak. 2003. óta szerződéses keretek között
béreljük a jelenlegi edzéseinknek helyt adó tornatermet, a Szent István Gimnáziumban. Időszakonként más
helyszínen is tartunk versenyeket, edzéseket, így többek között voltunk már a Nemzetvédelmi Egyetemen és a
kispesti Berzsenyi általános iskola tornatermében is.
A szakosztály megalakulása óta:

külföldön 7 alkalommal vettünk részt tollaslabda versenyen
1997-ben a belgiumi Spa-ban;
2001-ben a IV. USIC Tollaslabda VB-n (a franciaországi St. Michell Chef Chef-ben);
2002-ben a belgiumi Spa-ban (közös verseny a belga-cseh-magyar csapatok között);
2004-ben a csehországi Olomouc-ban szeptember 10-14. között (közös verseny a cseh-belga-magyar
csapatok között);
2006-ban a belgiumi Spa-ban október 18-23. között;
2008-ban a belgiumi Oestende-ben szeptember 18-21. között;
2009-ben a VI. USIC Tollaslabda VB-n (a csehországi Olomouc-ban, június 30-július 4. között);

Magyarországon 4 alkalommal láttunk vendégül saját szervezésben csapatokat
1998-ban Balatonbogláron a belga;
2003-ban Budapesten a belga és cseh csapatokat szeptember 12-15. között;
2007. október 25-28. Gárdonyban a belga csapatot;
2010. szeptember 29-október 2. Pécsett a belga csapatot.

A Szakosztály – az eredményesebb hazai és nemzetközi szereplés érdekében – folyamatosan újabb, és újabb
tehetséges fiatalokat von be a tollaslabda sportba és ezért a vállalatcsoporton belül tollaslabda versenyeket szervez
Vasutas Tollaslabda Találkozó néven.
A szakosztály tagjai a sporttevékenység feltételeinek biztosítása érdekében jelentős szabadidőt fordítanak arra, hogy

a használt pályák állapota megfelelő legyen, ezért azokat folyamatosan karbantartják, az egyszeri alkalommal
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igénybe vett pályát megépítik, felfestik, a pálya tartozékait (hálótartó eszközök) legyártják és karbantartják;
előteremtsék a szükséges pénzeszközöket, ennek érdekében vasutas cégeknek rendezvényeket szerveznek
és bonyolítanak (pl. MM Cargo vasutasnapok többszöri megszervezése, lebonyolítása), különféle
pályázatokon vesznek részt, azokat bonyolítják;
a magyarországi sportversenyek, vendéglátások problémamentesek legyenek, ez alapos előkészítő
tevékenységet igényel, melyhez pl. a vidéki helyszíneknél esetenként többszöri helyszíni előkészítő
látogatások és tárgyalások szükségesek az események helyszínein (szállások, étkezések, múzeumok,
látnivalók, szabadidő programok stb. helyszínei).
A Sportclub társadalmi életében a szakosztály tagjai aktívan kiveszik részüket.
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