
Ahol nlncs Íőnök
MINDENKI UGYAil 

^zT 
OKTATJA' hiszen Tatán a Vezetőedzőnek

a tanítványai a kottffii, rgy ezÜst aranyozta be az évet
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edzéseket tartani további hetven fia-
talnak. Tat{ín szíjk az idősáv, két óra
alatt egy általános iskolai tomaterem-
ben kell egyszerre megoldani kezdők'
haladók, világbajnokok oktatását,
délelőttönként a helyi edzőtábor fu-
tófolyosóján lehet tovább iskoliákat
adni azoknak' akik még vagy miár
nem jarnak iskolába. A vezetőedző itt
képezi tovább a junior'Kun Annát' aki
vasiírnap kulcsszerepet játszott a csa-
patbajnokságon szerzett ezüstérem-
ben. A tinedzsérekből ál1ó tataiak

legrutinosabb embere a huszonhá-
rom éves fehérvríri Öttusázó, Kovács
Sarolta volt' aki az Nba Voliín és az
oMS Tata közötti együtműködésnek
köszonhetően kerüIt a csapatba.

,,Anruiual egútt biztaxa a kicsiket,
nem ijedtek meg senkitőI, akórki óllt
szemben - fo\tatta Plásztián Attila.
_ Saci konibban nem uex reszt uíuó-
csapatuersenyen, de nagton tetszett
neki' jól is csinálta' Anna feladata
pedig az uolt, hogt mindig paríban
tartsa a csapatot, nem ueszített asszót
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egész nap. Ez az ezüst bearanyozta az
éuünket."

A klub pedig idén újabb; ktilöniis
szponzorral gazdagodott' A névadó
oMS, az Iron Trade, a város és a ma-
gyar szövetség mellé egy kínai cég
tiírsult, Esztergályos Patrik nankin_
gi i!úsági olimpiai győzelme ütrán.

Így Esztergiílyos Patrik és Kun Anna
a.lcával rekJánozzák Kínában a cég
termékeit, miutiín a képviselőik kö-
riiLlnéztek Tatrín, és megtetszett nekik
a klub csa]ádias hangulata.

Egy kis város nagy éve lett 2014. Tatát
megviá]asztottiák Magyarors zág Ieg-
szebb településének, az egyik tópalti
platián lett azországfája, a'he$i klub
párbajtőrvívói pedig áttörést értek
el, előbb a világversenyeken, majd a
hazai bajnokságon. Mindezt Plász-
tiín Attila' az oMS T ata vezetőedzője
foglalta büszkén össze. Szavaiból ki-
mondtatlanul is kiderti(' hogy a vá-
ros, a sportág és a gyerekek Szeretete
a siker titka _ és egy jó rendszer.

,,Hórman uagyunk edzők, Partali
C'saba tízéuesen, Juhász Bence hét-
éuesen került mellém, és ennek már
két éutizede - mondja Plásztán Atti
Ia. - Eltjször uíuóként foglalkoztam
uelük, aztán edzőként, most pedig
már a kollégtiim' Versenyzóként is
szerettem őket, ha lemegtek edzést
tartani, mintha haznmennék. olyan
is az egész, mint egt csalód. Itt nincs

fónök_beosztott uiszony, sohasem kel-
Iett megmondanom, mit kell csiruilni,
mindenki rudja a felatatát. A csapat-
munkában hiszek. Ha u alamely ikünk
küffi)ldön uan, a többiek besegítenek,
és iskolát adnak a uersenyzőinek. Mi-
uel az én tanítuányom uolt Csaba és

Bence is, ug/anazt tanítják, amit én."
A huszonegy éve működő klubnii]

csaknem nyolcvan gyerekkel,foglal-
koznak, emellett Plásztiin Attila és

Juhász Bence átjár Tatabrínyára is
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