1970-1990

A labdarúgók 1971-ben még Spartacus néven szerepeltek és kiestek az NB III-ból. A
következő évben megnyerték a megyei bajnokságot, és ismét feljutottak az NB III-ba. A
későbbiekben váltakozó sikerrel, többszöri átszervezés során a csapat a hol a megyei
bajnokságokban, hol a nemzeti bajnokság III. szintjén játszott.

Az 1972. évi megyei bajnokságot megnyerte a TAC és visszakerült egy évre az NB III-ba. (1.
TAC 30 24 3 3 95:27 51pont) Ebben az időszakban edzőváltás is történt, a felnőtt csapat
edzéseit Ádám Sándor, az ifjúságiét Reviczki Sándor vette át.

Az 1973-74. évi bajnoki idényben az NB III-ban hét megyei futballcsapat szerepelt. A
bajnokság befejeztével átszervezték az NB III-at, és a TAC-on kívül három csapat
(Almásfüzitői Timföld, Komáromi Olajmunkás, Sárisápi Bányász) elbúcsúzott az NB III-tól.
A kiesés után a TAC-nál a szakosztály vezetését Orbán János; az edzői munkát Munczer
István, Hollós Imre, Varga Miklós; az intézői teendőket Pulai János és Tuboly Sándor vette át.

A TAC labdarúgócsapata 1975-től 1981-ig a megyei bajnokságban szerepelt. A jobb helyezés
elérése érdekében 1978-ban újjászervezték a labdarúgó szakosztályt. Lendvay Győző vette át
a szakosztály vezetését, Dikász Miklós technikai vezetőként, Maráz László vezetőedzőként
tevékenykedett. Az ifjúsági és a serdülő csapatok edzését Katics Ferenc, Kecskés József,
Kutenics Ferenc és Marosi László irányította. Az új sportvezetők bevonása a TAC labdarúgó
szakosztályának vezetésébe 1980-tól már érezhette hatását, a csapat a második helyre lépett
előre. Az előkelő helyezés nem volt meglepetés, mert a megszűnt KOMÉP-től négy - Horváth
Gábor, Rácz László, Szabó József, Takács István - jó képességű, tapasztalt játékost igazoltak
át.

1981-ben a TAC az Esztergom mögött a második helyen végzett a megyei bajnokságban, és
feljutott a területi bajnokság Duna-menti csoportjába (NB III). A csapat (Szabó József,
Skoflek Ferenc, Takács István, Bálint Csaba, Rácz László, Kristóf Lajos, Kiss József, Csapó
Zsigmond, Iski József, Várszegi Zoltán, Marosvölgyi Csaba) azonban egy év után kiesett.

A felkészülést évekig nehezítette, hogy nem volt megfelelő saját pálya. A futballcsapat
edzésre a Mezőgazdasági Szakközépiskola pályáját használta, mérkőzéseit pedig az
edzőtáborban játszotta. A gondokat részben az 1977-re megépült füves pálya, egészében csak
az 1980-ban átadott sporttelep oldotta meg.

Az 1980-as évek végére, mint már annyiszor a történelem során, jelentősen romlott az
egyesület anyagi helyzete. A Tatai Atlétikai Club és a Tatai Honvéd Rákóczi SE - az akkori
városi labdarúgás fejlődése, illetve más racionális és anyagi okok miatt is - 1986-ban egyesült
Tatai Honvéd Atlétikai Club (THAC) néven.

