2018. évi beszámoló
MÁV-csoport (https://www.mavcsoport.hu)

2018. évi beszámoló
2019. április 4. csütörtök, 15.04 / Utolsó módosítás: 2019. október 2. szerda, 13.03
A Labdarúgó Szakosztály éves beszámolója 2018. évről a Közgyűlésre

[1]

MÁV Zrt. partnerünk és fő támogatónk.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> # <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

A korábbi évekhez hasonlóan, a 2018-as év sem telt tétlenül a szakosztály tagjai számára.
Edzéseinket továbbra is a Ferencvárosi Vasutas Sportkör Péceli utcai csarnokában tartjuk kedd esténként.
A tavalyi évtől a résztvevők száma is stabilizálódni látszik, alkalmanként 10-15 fő közötti létszámmal focizunk, ami
ideálisnak mondható, hiszen az ennél magasabb létszám a sportág és a hely adottságai miatt kezelhetetlen lenne.
A nyári időszakban, jellemzően július és augusztus hónapokban szünetet tartunk, a szabadságolások és a terem
klímája miatt.
A versenyszerű szerepléseink 2018-ban szinte kizárólag a bajnokságra koncentrálódtak, egyetlen egynapos kupán
vettünk részt, március 25-én a XVI. kerületi Ikarus Sporttelepen megrendezett KÖZIG Kupán képviseltük a MÁV-ot,
ahol az 55 induló csapat közül a legjobb 16-ig sikerült eljutnunk.
2011-től játszottunk a Zuglófoci által a BVSC pályán szervezett műfüves bajnokságban, azonban ez a bajnoki kiírás a
helyszínéül szolgáló csarnok átalakítása miatt 2018-ban már nem indult el. Így az év első felében bajnoki szereplésünk
is szünetelt. Helyette csütörtök esténként is edzést tartottunk az FVSK csarnokban.
Szeptembertől aztán új bajnokságban indultunk, a Kaminokupa szervezésében zajló Sori Ligában, a Soroksári úti
Labdakertben. Itt 3 osztályban zajlanak a mérkőzések, az első osztályban 8, a második és harmadik osztályban pedig
12 csapattal. Az újoncok a harmadik osztályban kezdhetik a küzdelmeket, ahogyan mi is tettük ezt az őszi
bajnokságban, amelyet aztán novemberben megnyertünk, így télen már a másodosztályban folytathattuk tovább.
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Az idén februárban véget ért téli bajnokság zárásánál a dobogó második fokára állhattunk fel, de ez a helyezés is
feljuttatott minket az első osztályba. Itt azonban már nem lesz könnyű dolgunk, mivel itt már profi futballisták is
játszhatnak, és nagyon kemény összecsapások zajlanak a helyezésekért.
A 2018-as év a 70 éves jubileum fényében zajlott a MÁV VSC életében, aminek méltó megünneplésén vehettünk részt
június végén Salgótarjánban.
Sajnos az ide tervezett labdarúgó mérkőzésünk az ellenfél távolmaradása miatt elmaradt, de egy jó hangulatú
meccset játszottunk egymás között, és a rendezvény többi programján is nagyon jól éreztük magunkat.
Kiadásaink 2018. évben az alábbiak szerint alakultak:
Terem bérlet – 612 000 Ft.
Bajnokság nevezési díja – 190 000 Ft.
Keddi edzéseinket 2019-ben is folyamatosan megtartjuk, a bajnokságban pedig törekszünk a további sikerekre, de
legalábbis a tisztes helytállásra.
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