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Dabason az elit-körbe jutott
magyar U17 válogatott
2016. április 3.

Csapataink, játékosaink
u17 válogatott
Dabas három csoportmérkőzésnek adott otthont a magyar U17-es válogatott
csoportmeccsei okán.
Hollandia kimagaslott technikailag és dinamizmusban is, veretlenül nyerték a cso
portot.
A magyar válogatott 2. helyen végzett a csoportban, így továbbjutott. Játékban
láthatóak a felnőtt válogatottra is jellemző stílusjegyek, de látható, hogy mindig van
hová fejlődni.
Dánia végzett a 3. helyen, közepes színvonalúnak tűnő meccseken, közepes játék
erőt képviselt.
Lichtenstein végzett a cso
portban leghátul, őket min
denki legyőzte.
Büszkék
vagyunk
arra, hogy éveken
keresztül itt rendez
hetjük valamely kor
osztályos válogatott
tornáit!
A Magyarország–Hollandia
mérkőzés 1300 néző
előtt zajlott

A mérkőzések labdaszedői

2016. október 9.

Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület

Dajka László, az FC Dabas NB III edzőjének
nyilatkozata
Üdvözlöm a Kedves Olvasókat! Hála a sorsnak és a szép játé
kunknak, két győzelmen vagyunk túl. Az egyik a két héttel ezelőtti,
hazai, Komló elleni mérkőzés, ahol ezúton is nagyon köszönjük a
szurkolást. Előző hétvégén pedig idegenben, a Szentlőrinc csapat
ellen sikerült nyernünk egy nagyon nehéz mérkőzésen. A mérkőzés képe alapján ez egy
megérdemelt győzelem volt. Szentlőrinc nincs közel, de nekivágtunk ennek a hosszú
útnak. Nem volt egyszerű az egész, mert nehéz volt megszervezni az étkezést. Ebben
még kicsit gyerekcipőben járunk, jobban kell megszerveznünk a 200-250 kilométeres
utazásokat, de összességében jól jöttünk ki belőle. Sajnos a Komló elleni mérkőzésen
Zsolnai Robinak részlegesen beszakadt a bokaszalagja. Az orvosi vélemények után,
háromhetes kihagyás vár rá. Domonyi Rolandnak volt egy csúnya sérülése, ami nagyon
nehezen jött rendbe, féltünk, hogy műtétre kerül sor. Szerencsére nem lesz rá szükség,
és lassan lassan beáll a sorba. Egy-két-három héten belül ő is bevethető lesz. A fiatalja
inknak ki kell még várniuk a sorukat ebben a helyzetben, mert nagyon nagyon kellenek
a pontok, hiszen a tabella utolsó régióját el szeretnénk kerülni mivel több kieső van.
Nekünk mindenképpen az a célunk, hogy valahol az első nyolcban végezzünk, bízok
benne hogy ezt meg is tudjuk valósítani. A fiataljaink pedig mindenképpen kapnak le
hetőséget, amikor olyan mérkőzéseink vannak, amikor ez belefér. A kupamérkőzésen
kaptak ugyan lehetőséget, de igazából kevesen éltek vele. Alakítjuk a csapatot, szeret
nénk igazán nagybetűvel Csapattá formálni ezt a társaságot. Nagyon jó úton haladunk
ebben. Az eredmények meghatározzák és megmutatják, hogy hol tartunk. Nem annyira
a szakmával foglalkoztam most, inkább a csapatdolgokkal. Az elmúlt héten kicsit za
varosan készültünk az U17 válogatott mérkőzései miatt, de így, hogy hétvégén tudtunk
nyerni, nem jöttünk ki rosszul belőle. Ezen a héten már visszaállunk a rendes kerék
vágásba, és készülünk a Gyula elleni itthoni mérkőzésünkre. Tavaly a Gyula az utolsó
pillanatokban ellopott egy pontot tőlünk, tehát egy harapós csapatot várok, de termé
szetesen a közönség segítségével is a három pontot itthon kell tartanunk.
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Csapataink, játékosaink
Bozsik-Tornák, fesztiválok
A Dabasi Sporttelepen zajlanak az U7, U9, U11, U13 korosztályok tornái, összejöve
telei.
Általában kétheti rendszerességgel a környező települések kisebb korosztályai ér
keznek Dabasra, hogy a fesztiválokon és tornákon játsszanak egymással, egymás
ellen és egymás mellett. A hétévesek különböző ügyességi, technikai gyakorlatokat
végeznek, míg a nagyobb korosztályok az eredmények figyelmen kívül hagyása mel
lett játszanak különböző csapatokban egymás ellen.
A nagyobb játékosokat kiemelt figyelemmel követjük, hiszen őket körzeti, alköz
ponti és megyei válogatott összetartásokra invitáljuk. Ezeken a kiválasztókon juthat
nak be a legügyesebbek az alközponti, valamint a kiemelt utánpótlásképző csapa
tokhoz, akadémiákra.

Dabas U7, U9

Bugyi alközpont csapatai
2016. október 9.

Hernád U7, U9

Örkény U7, U9

Újhartyán U7, U9

Újlengyel U7, U9

Táborfalva U7, U9
2016. október 9.

DABAS II
Kucsák István, az FC Dabas II edzőjének
nyilatkozata
Az elmúlt hetekben sok problémával küzdöttünk, elmondani is
nehéz lenne, nemhogy megélni. Négy támadónk közül Halász
telken egyet sem tudtunk bevetni, míg Nagykáta ellen kettő már
játékra jelentkezett, ugyan kevés edzéssel. Sajnos Farkas Krisz
tián után Varga Balázst is elvesztettük, porcműtét előtt áll. Kovacsik Tibor sérülése
is folyamatosan visszatér, nem tudhatjuk, mikor lesz egészséges. Alternatív megol
dásokkal próbálkozunk a támadósorban, a Bukovszki Balázs–Ubornyák József pá
rosra nagy teher hárul. Mivel a játékunk elég erőteljesen épült centerünk mozgására,
labdatartására, ennek hiányában minden héten valami újat kellene kitalálni, amivel
nyerni is lehet… Ez a hátralévő fordulókban nehéznek ígérkezik.
A döntetlenek azt mutatják, hogy masszívak és erősek vagyunk, viszont győzel
mek is kellenek, hogy nyugodtan folytathassuk az építkezést.
Halásztelek–Dabas II. 1 : 1
Dabas II.–Nagykáta 2 : 2
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Megkezdte működését
a Dabasi Utánpótlásközpont

Az FC Dabas Utánpótlásközpontjában
az alábbi sportolási lehetőségek
közül választhatnak az érdeklődők:
Konditerem
Gyógytorna
Pilates
Fit Ball
alakformáló
Alakformáló
Step aerobik
Deepwork
zsírégető aerobik
Tartásjavítás,
stretching

hétfő–péntek 15.00–21.30
bejelentkezés alapján
hétfő
18.30–19.30
kedd, csüt.

19.00–20.00

szerda

18.30–19.30

péntek

18.30–19.30

péntek

20.00–21.30

Hamarosan indul:
Wellness – bejelentkezés alapján
Gyógymasszőr
– bejelentkezés alapján
Power Plate edzés
– bejelentkezés alapján
TRX edzés
– bejelentkezés alapján
2016. április 3.

bemutatkozik a
Amerikai foci Dabason
A Sparks Amerikai Futball Club Egyesület
2011-ben alakult. Csapatunk magját dabasi,
Dabas-környéki és kecskeméti fiatalok alkot
ják, de vannak játékosaink Szolnokról, Buda
pestről és Szegedről is. 2013-óta indulunk a Magyar
Amerikai Futball Szövetség által szervezett Divízió
II-es bajnokságban, ahol idén a 3. helyen végeztünk.
Csapatunk sikerei mellett büszkék vagyunk azokra a
játékosainkra, akik a junior és a felnőtt válogatottban
képviselnek minket, illetve azokra a saját nevelésű
sportolóinkra is, akik ma már az élvonalban játszanak.
Szeretnénk gyökeret verni mind a dabasi sportéletben,
mind a magyar amerikai futball stabil csapatai között,
hosszútávú sportolási lehetőséget biztosítva ezzel a régió
ban az amerikai focizni vágyóknak egy remek közösségben.

FOOTBALL

Csatlakozz hozzánk Te is!

Elérhetőségeink: www.dabassparks.hu
www.facebook.com/dabassparks
e-mail: dabassparks@gmail.com; tel.: 06-70/604 0614
Fényképeket készítették: Bese Zoltán és Hídvégi János Gábor
Az amerikai focisták jelenleg is használják az FC Dabas
Sportlétesítményeit. Hosszú távon a cél a szoros együttműködés.

A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:
Schilingerné Budai Zsuzsanna, FC Dabas SE
2016. április 3.

Nyomdai munkák: Pressman Bt.

2016. szeptember 11.

