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FC Dabas II
Kucsák István, az FC Dabas II edzőjének nyilatkozata az elmúlt
két bajnoki mérkőzés kapcsán
Köszöntöm az Olvasókat! Pilis–Dabas II. 3 : 3
Próbálgatjuk oroszlánkörmeinket a megye egyben. Három rúgott góllal fricskáztuk
meg a pilisi csapatot idegenben. Úgy látjuk, hogy az első három fordulóban lévő
ellenfeleink maximum annyival járnak előttünk, hogy tapasztaltabbak a magasabb
osztályban, ezért nem sikerült például győztesen elhagyni a játékteret Pilis ellen.
Taktikailag próbálgatjuk a stabil védekezésből történő labdabirtoklásba való átmenetet, egyelőre több-kevesebb sikerrel.
Több szögletvariációt is gyakorlunk, amelyeket jó arányban szoktunk kihasználni.
Természetesen nagy előny, hogy Danyis Attila, Cemmel Péter személyében 2 kimagaslóan fejelő játékosunk van, és mellettük szintén van pár játékosunk, aki olykor
fejessel veszélyezteti az ellenfele kapuját.
Pilis csapata igazából nem okozott meglepetést, talán még kényelmesen is játszottak. A 2. félidőben 9 sárga lapot kaptunk (egy pirosat), 2 büntetőt ítéltek ellenünk,
amit nehezen lehet kibírni, így alakult ki a döntetlen.
Dabas II.–Vecsés 2 : 2
Egy újabb megszerzett pont, egy újabb erős csapat ellen. Akár elégedettek is lehetnénk, de nem voltunk azok a meccs után. Ellenfelünk (ezen a szinten) magasan
jegyzett játékosokból áll, de nem tudtak igazából fölénk kerekedni, nem éreztük azt a
nyomást, amit esetleg gondolhattunk meccs előtt.
Több buta, apróbb hibát követtünk el, elsősorban védekezésben és koncentrációban (amit picit jobban át kell gondolnunk).
Az mindenképp pozitívum, hogy harmadik meccsünkön is tudunk vezetni erős ellenfelek esetében, viszont mindig jönnek a nehéz percek ezután.
A 2. félidőben újabb játékvezetői hibák sorozata hozott minket nehéz helyzetbe
(kiállítás, 11-es), de ennek ellenére is sikerült veszélyes kiugrásokat produkálnunk,
sajnos nem végződtek góllal, így maradt a döntetlen.
Négy mérkőzés után rövid összegzésképp megállapíthatjuk, hogy ellenfeleink játékban nem tudnak minket „megverni”, a védekezésünk egyértelműen jól működik.
Ezt természetesen nagyon sokat gyakoroljuk, sokat beszélgetünk róla, a csapat olykor-olykor már unalomig ismétli a védekezési felállásokat, azt, hogy kinek, mikor, hol,
pontosan mi a teendője. Azt is láthatjuk, hogy a 4 meccsen kapott 8 gól sok, de ha
megvizsgáljuk, akkor azt is láthatjuk, hogy 5 pontrúgás (2 büntető) után kaptunk gólt,
és egyelőre ellenfeleink nem tudnak gólhelyzeteket kialakítani ellenünk. Persze óvatosan kell fogalmazni a 4. forduló után, de ez jelenleg megállja a helyét.
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Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület

Amikor a labda nálunk van, akkor egyelőre elég gyorsan befejezzük a támadásainkat, Varga Balázsra felpasszolt labdáink jó százalékban maradnak nálunk, és
sok szabadrúgás, valamint szögletrúgás után tudunk gólokat elérni, gólhelyzeteket
kialakítani.
Mindenképp előre kell lépnünk a kapott lapok számának csökkentésében, valamint a játékvezetőkkel szembeni kommunikációban. Azt is láthatjuk, hogy egyelőre a játékvezetői tévedések nagyban sújtották a csapatot, három meccsen számos,
szinte elviselhetetlen mennyiségű bírói hiba sújtott minket, ami sok elvesztett pontba
került. Viszont, ha ezt okosan átforgatjuk a mi oldalunkra, akkor a jövőben több pontot szerezhetünk.
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Csapataink, játékosaink
Az utánpótlás hírei
Turcsik Gergő, az FC Dabas U19 edzőjének nyilatkozata
a felkészülés és az elmúlt két Bajnoki mérkőzés kapcsán
Nagyon örültem, amikor július végén Kucsák István megkeresett
azzal, hogy szeretné az U19-et rám bízni. Ezt a feladatot én boldogan vállaltam, jó volt tudni, hogy az Egyesület ilyen mértékben számít rám. A csapatról röviden tömören és a felkészülésünkről annyit,
hogy érkeztek új játékosok, akikkel kiegészülve elkezdtük a munkát
július végén, augusztus elején. Edzéslátogatottság szempontjából feljavult a társaság a tavalyi évhez képest. Nagyon jó, hogy a
mag az teljes mértékben megmaradt, így az új játékosok beépítése nem okozott nagy
problémát. Az én játékrendszerem a 4-4-2, tavaly a srácok nem ebben a játékrendszerben játszottak, úgyhogy azért ezt még edzésen tanulgatjuk és csiszolgatjuk. Jelenleg még több-kevesebb sikerrel. A csapatkapitányom, Zelovics Attila nagyon nagy
segítségemre van, mint edzésen, mint pedig mérkőzésen. Mondhatjuk úgy is, hogy
ő a meghosszabbított kezem a futballpályán, ami azért nagyon ritka. Két bajnokin
vagyunk eddig túl. Az első bajnoki alkalmából a szerintem dobogóra esélyes REAC
otthonába látogattunk. Láttam a srácok arcán, hogy nagyon akartak, éreztem, hogy
itt biztos, hogy ma „ki-ki meccs” lesz és oda fogják tenni magukat. Hát sajnos az első
húsz percben nem találtuk a helyünket, pontosan ennek, a számukra új játékrendszernek köszönhetően. A középpályánkon úgy jöttek át, mintha nem is lett volna. Nincs mit
szépíteni, az első félidőben lefutballoztak bennünket. Aztán félidőben rendbe raktuk
ezeket a dolgokat, mind fejben, mind játékban. Rávilágítottam a hibákra, amit a srácok
nagyon jól fogadtak. Így a 60. perctől 80-20 volt a labdabirtoklás a mi javunkra. Majd
öt percen belül meg is fordult a meccs, hiszen kiegyenlítettünk Kovács Ricsi bomba
góljával és Lipták Norbi álom szabadrúgásával. Aztán sajnos az eredmény maradt
2 : 2, pedig a második félidő nagy részében miénk volt a mérkőzés. De nem búslakodunk, hiszen a REAC otthonából 1 ponttal búcsúztunk, és az teljesen elfogadható. Következett az első hazai mérkőzésünk a Pestszentimre ellen, amire nagyon készültünk a
héten. Megnéztem őket, tudtuk, hogy milyen játékrendszerben játszanak és ez alapján
készültünk. Az egész heti munkánkat csúcsra járattuk. Sajnos a hétvége mégsem úgy
sült el, ahogy ezt én, mi szerettük volna. Semmi nem sikerült. Amit eddig láttam a
csapattól, az most teljes blokk volt, akaratgyenge, lélektelen játék. A párharcok 85%át elveszítettük, így sajnos nem lehet mérkőzést nyerni. Nagyon remélem, hogy az én
vehemenciám, futballőrületem minél előbb átragad a társaságra, mert ez iszonyatosan hiányzik a csapatból. Sajnos hiába hajtottunk egész meccsen, ôk rúgtak két gólt.
A második gól a mi figyelmetlenségünkből adódott, mert ez fegyelmezetlenség
volt megint. De hát ezért járunk edzésre, hogy ezeket mind kijavítsuk, és a csa2016. szeptember 11.

patnak ebben a szezonban még nagyon sokan és nagyon sokat fognak tapsolni. Ezt
a mérkőzést most elveszítettük, de készülünk a héten és megyünk a BVSC otthonába,
ahonnan mindenképpen 3 ponttal szeretnék távozni, hiszen nem akarunk már most
az elején leszakadni a mezőnytől. Sőt nem is fogunk. Most már akkor elárulom, én
megcéloztam magamnak az 1-3. helyet a csapattal, és ha az FC Dabas vezetősége
ennyire bízott bennem, akkor én bízom a csapatomban, és megpróbálunk év végén
érmes csapatként végezni.

Riesz Péter, az FC Dabas U17 edzőjének nyilatkozata
a felkészülés és az elmúlt két bajnoki mérkőzés kapcsán
Egy sikeres év után nagy feladatot kaptam a vezetőségtől. Megkaptam az U17-es csapat vezetését, amit büszkén vállaltam el.
Farkas Krisztiántól a volt trénertől kaptam előzetes információkat,
amelyek pozitívak voltak a csapat egészét nézve.
Hát így vágtunk neki a nyári felkészülésnek. Az első héten napi
egy edzés volt. A következő héten már hatra emelkedett az edzések száma, és egy edzőmeccset játszottunk. Sajnos Vecsés csapata sokkolt minket mind játékban, mind eredményben annak ellenére, hogy nagy
terhelést kaptak játékosaim az edzéseken. Létszámban még nagyon kevesen voltunk, átlag 8-10 fő. A harmadik héten napi két edzéssel folytattuk, plusz edzőmec�csek is színesítették a programot. Sajnos a létszám nagyon alacsony volt a nyaralási
programok miatt. A 4. és 5. héten hasonló mederben folyt a felkészülés, mint az
előző hetekben. Az egész felkészülésre rányomta bélyegét az edzéseken résztvevők
alacsony létszáma, kb. 10 fő.
Augusztus végén elkezdtük a bajnokságot a REAC csapata ellen, sajnos vereséggel... De már az edzéseken egyre többen vagyunk (14-16 fő). Végre tudunk csapattaktikát gyakorolni, aminek már látható jelei vannak. Gondolok itt a labdabirtoklásra,
visszatámadásra, párharcok megnyerésére, helyzetek kidolgozására, szóval lassan
ugyan, de haladunk. Azt látom a fiúkon, hogy bármit lehet kérni tőlük az edzéseken,
mert mindenre nyítottak és befogadóak.
Nem igazoltunk le senkit, mert a környéken focizók nem szeretnének heti négy
edzésen részt venni, de dolgozunk azokkal, akik próbálnak mindent megtenni a maguk módján. Már most lehet látni, hogy nehéz évünk lesz. Minden egyes pontért szét
kell szakadni, de azt bizton állíthatom, hogy nem fogjuk senkinek sem megadni magunkat, minden egyes csapatnak nagyon nehéz dolga lesz ellenünk.
Hajrá Dabas!
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Csapataink, játékosaink
Az utánpótlás hírei
Laczkó János, az FC Dabas U15 edzőjének nyilatkozata
a felkészülésről és az elmúlt két Bajnoki mérkőzés kapcsán
Szűken egy hónapja kezdtük el a munkát a gyerekekkel. Igazából
nem tudtam, milyen állapotba vannak a gyerekek, hogy a tavalyi
szezonban milyen színvonalon játszottak. Jó híreket kaptam róluk, de úgy voltam vele, hogy nem akarok hirtelen nagy dózist
adni nekik. Próbáltam az edzéseket komplexszé tenni, és így felkészülni az első bajnoki meccsre. Úgy érzem, sikerült is. A létszám alakulgatott, főleg amikor már közeledtünk a bajnoki felé.
Az első két bajnokival kapcsolatban azt tapasztaltam, hogy futballozni tudó és akaró
játékosaim vannak, de nagyon nagy a különbség egy-egy játékos között akár fizikailag, akár technikailag, akár taktikailag. Egy csapattá gyúrni így a fiúkat, nem egyszerű, főleg azért sem, mert egy más típusú, sokkal erősebb bajnokságról van szó mint
a tavalyi, de a játékosoknál úgy látom, hogy vevők a munkára. Az edzéseket élvezik,
én is élvezem velük a munkát. Fontos megtanulniuk: ahhoz hogy futballisták lehessenek, nem elég, hogy úgy tudjanak játszani, mint a grundon vagy a játszótéren.
Lényeges, hogy a küzdelem és harc terén is fejlődjenek. Ebben látom a legnagyobb
hiányosságot a csapatnál, 90%-ban a csapatnak ez a hátrányuk. Amennyiben ezt
egy-két játékos megtanulja, akkor a többit is húzza maga után. A két meccs is arról
szólt, hogy partiban voltunk, sőt igyekeztünk jobbnak lenni az ellenfélnél. De amikor
nincs nálunk a labda, és védekezni kell, harcolni kell, futni kell a helyekért, a területeket megszerezni, abban nem vagyunk jók. Ebből is adódik az, hogy kikaptunk.
Három gólt kaptunk, mint a két mérkőzésen, de gólt is tudtunk rúgni. A védekezés
így nem jó, de nem azt mondom, hogy a védők nem jól dolgoznak. A csapat egészében védekezésben nem jó. Ez az én feladatom, és meg is fogjuk közösen oldani.
Mivel gyerekekről van szó, mire mindenki megtanulja azt a fajta mozgásstílust, több
évbe is telhet. Ebben az évben az lenne a célom ezzel a korosztállyal, hogy megtanuljanak több játékrendszert, több fajta stílust, mert ezeknek a gyerekeknek 2-3 éven
belül már a felnőtt csapat kapuját kellene kopogtatniuk. Ehhez nemcsak fizikailag,
hanem technikailag és taktikailag is késznek kell lenni. Én tudok támogatást, segítséget adni, de ehhez a játékosok is kellenek. Összességében pozitív a benyomásom
az első két meccsel kapcsolatban. Látom a fejlődés útját a játékosoknál és a csapatnál egyaránt, de nagyon sok munka van még hátra. Azon vagyunk a klubbal együtt,
hogy ez a munka folytatódjon, sőt a létszámon is szeretnénk kicsit növelni.
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Fodor Gergő, az FC Dabas U14 edzőjének nyilatkozata a felkészülés és az elmúlt két bajnoki mérkőzés kapcsán
Felkészülésünk a bajnoki szezonra nem sikerült sajnos tökéletesre. A nyaralások, táborok és egyéb hiányzások miatt nem tudtunk
megfelelő létszámban edzeni. Ez augusztus második hetében
változott meg, azóta tudunk normális edzésmunkát végezni. A
kevés játékos ellenére is próbáltunk felkészülni az előttünk álló
szezonra, inkább idősebb (környékbeli U16-os) csapatok ellen
játszottunk edzőmérkőzéseinket.
Próbáltuk rendbe tenni a védekezésünket, amit úgy-ahogy sikerült is. Néhány
egyéni hibától eltekintve egész jól összeállt a csapatvédekezés. Sajnos a támadó
játékkal nagyobb feladatunk lesz, mert ha oda is kerülünk a kapu elé rendszeresen
kihagyjuk helyzeteinket, egy igazi gólerős játékos hiányzik elölről
A felkészülésünk pozítivan értékelném még a gyenge edzésmunka után is jó játékot tudtunk lehozni a mérkőzéseken, viszont jött a bajnoki.
Két forduló ment le, itt mintha teljesen más csapat lépett volna pályára, önbizalom,
akarat nélkül játszottunk három félidőt a két mérkőzésből. A második mérkőzésünk
második félidejében voltak értékelhető megoldások, több játékosunk is jól teljesített
ebben a 40 percben.
A jövőben ezt a folytatást várom, még több jó teljesítménnyel, és a mutatott játékban is szeretnék még javulást látni.
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Csapataink, játékosaink
Az NB III hírei
Dajka László, az FC Dabas NBIII edzőjének nyilatkozata az elmúlt
két bajnoki mérkőzés kapcsán
Üdvözlöm az Olvasókat! Ismét túl vagyunk két mérkőzésen,
egy kicsit többre számítottam, játékban és pontokban egyaránt.
Kezdjük az első meccsel. Hazai pályán játszottunk a most megye
I. osztályból felkerülő Méhkerékkel. Észrevehető volt, hogy háromnégy helyen megerősítették őket, de ez nem igazolja a mi gyenge játékunkat, főleg a második félidőben. Az első félidőben még
voltak támadásaink, az egyiket sikerült is góllal befejezni, de aztán
a mérkőzés vége felé egy figyelmetlenség után egyenlített a Méhkerék, és 1:1-es döntetlennel ért véget a mérkőzés. Ez számomra is és a játékosoknak is csalódás volt.
Úgy érzem, valami hiányzik a csapatból. Becsületesen edzenek a srácok, semmi panaszom nincs rájuk. De a hétvégi, főleg a vasárnapi mérkőzéseken valami miatt sokkal
fáradtabb a társaság, ennek keressük az okát.
Jött a péntek, a következő forduló, és a csoportunkban lévő egyik legjobb csapattal
játszottunk. Tavaly még NB II-ben voltak, de megerősítették a csapatot, és a kiesés
után jobb lett, mint tavaly volt. 1:0-ás félidő, után 3:0-ás vereséget szenvedtünk. A 40.
percben Surányit kiállították, de ha nem állítják ki, akkor sem tudtuk volna ezt a mérkőzést megnyerni. Ez a csapat fölénk kerekedett, több poszton is megvertek minket. Minden mellébeszélés nélkül jó futballistáik vannak, és mi ennek nem találtuk az ellenszerét. Becsülettel hajtottak, küzdöttek a srácok, de ez a csapat
ezen a napon jobb volt nálunk, és megérdemelten nyerte
meg a mérkőzést. Surányi kiállítása nem nagyon használ nekünk, mert a második számú bal oldali védőnk
egyenlőre még nem hozzá hasonló kaliberű, de keressük a megoldást hétvégéig. Jön a Dunaújváros,
nehéz mérkőzésre számítunk, de valójában ezzel
majd később szeretnék foglalkozni. Lement ez a két
mérkőzés, sajnos kevés ponttal és a vártnál gyengébb játékkal. Keressük a megoldást. A tervezett
igazolásaink a rendelkezésre álló költségvetési lehetőségek, és a játékospiacon elszabadult igények együttese miatt nem valósultak meg, de munkával sok mindent
el lehet érni, bár még az az elején vagyunk. A félév környékén
fogunk kiegyenesedni, az ősz a végén, de addig is muszáj pontokat szereznünk.
A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:
Schilingerné Budai Zsuzsanna, FC Dabas SE

Nyomdai munkák: Pressman Bt.

