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Csapataink, játékosaink
Csapataink hírei
Ledő László, vezetőedző, FC Dabas III:
A Dabas III csapata nagyszerűen kezdte az őszi szezont, köszönhető ez a jó játéknak és az erős csapategységnek. Bizakodva várjuk a
folytatást, mert el szeretnénk érni a célunkat…
…ami a dobogó első két fokának valamelyike!
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Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület

Erős Károlyt, az FC Dabas NB III-as csapatának
vezetőedzőjét kérdeztük az elmúlt két bajnoki
kapcsán
Az Iváncsa ellen hátrányban voltunk a félidőben, a csapat erejét
mutatja, hogy meg tudta fordítani a mérkőzést. Mentálisan és fizikálisan is nagyon rendben van a csapatunk. Ezen a mérkőzésen a második félidő alapján fizikálisan és játékban is felőröltük az ellenfelet.
A csapat megmutatta, hogy hátrányból is képes felállni, ami nagyon rendben
volt. Az idegenben vívott Kozármisleny elleni mérkőzés a bravúr kategóriába tartozott. Egy masszív ellenfél ellen, magabiztos játékkal, szép gólokat lőve sikerült
nyerni. Nagyon jó úton van most a csapat. Az utóbbi hetekben már az eredményekben is látszik. A győzelemmel zárult mérkőzések egyre jobban összekovácsolják a csapatot és plusz energiát adnak. Játékban is most már olyan dolgokat is fel
mernek vállalni a játékosok, amiket egy-egy negatív eredmény után nem. Bizakodóak vagyunk, és az a cél amit kitűztünk a szezon előtt, hogy a Dabasnak szerethető csapata legyen, mérkőzésről mérkőzésre bizonyítják a játékosok. Továbbra is
a földön kell maradnunk, mert nagyon kiegyenlített ez az NB III-as mezőny, ha egy
kicsit is nem úgy készülsz vagy nem úgy figyelsz oda, abban a pillanatban visszacsúszás van, és megint kezdhetjük elölről azt, amit most nagyon szépen felépítgettünk. Ezen az úton megyünk tovább, bízok benne, hogy hétről hétre fokozódik
és jobb lesz a teljesítményünk, és ez majd szépen repít minket, jó úton vagyunk.
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Csapataink, játékosaink
Csapataink Hírei
Jó meccseken, pontok nélkül
Az elmúlt 2 mérkőzés kifejezetten javuló játékot mutatott. Gyón ellen sokáig jól védekeztünk, de egy szerencsétlen, érdekes körülmények között kapott gól után kissé hitünket vesztettük. Támadásban
kevés volt bennünk az átütő erő. Mivel még nyomokban sem tudunk felállni kétszer hasonlóan egymás után, ezért egyelőre a játékunk is talán most kezd kialakulni.
Ezt láthattuk is a hazai, Dunavarsány elleni meccsen. Újra más
felállásban, más rendszerben játszottunk, de most már a 3. hete látszik az, hogy apróságokon múlik a siker. Nagyon fontos lenne gólt szereznünk 0 : 0 állásnál, úgy érzem, az
lökést adna csapatunknak. Sajnos ez nem sikerült, és a meccs végén a kritikus posztunkon (középső védő) nem tudtunk jól zárni és gólt kaptunk.
Az elmúlt 3 héten nagy hangsúlyt fektettünk a támadásokra, a támadások befejezésére, hiszen védőink kevesen vannak, és mindig a kényszer „állítja” össze a védelmet.
Ezért próbálunk koncentrálni az első gólra amely után bízhatunk a győzelem megszerzésében.
Heti 3 edzésen vértezzük fel magunkat, sokat beszélgetünk , hiszen ez mindenki számára új helyzet.
Az minden esetre öröm az ürömben, hogy az elmúlt két hétvégén is 5-5 fő, 20 éves
vagy az alatti játékos volt a pályán, bár ez egyelőre sovány vigasz.
A következő mérkőzésen bízunk abban, hogy a sok fiatal mellé pontok is járnak majd.
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Csapataink, játékosaink
Az utánpótlás hírei
Schilingerné Budai Zsuzsanna, az FC Dabas Leány U16 csapat
vezetőedzőjének nyilatkozata
Kicsit megfogyatkoztunk erre a szezonra sajnos. Nagyon sok játékosunk távozott a
csapatból iskolaváltás miatt. A lányokkal az MLSZ leány, U16-os háromnegyedpályás
Bajnokságának Dél-Keleti csoportjában szerepelünk. Eddig 4 fordulón vagyunk túl,
2 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereséggel, 22 lőtt góllal és 10 kapott góllal, 7 ponttal a
tabella 3. helyén állunk.
Csapatkapitányunk Horváth Vivien, 15 góllal a bajnokságunk góllövő listájának első
helyén szerepel. Mondhatom, hogy elég vegyes a mezőny, de könnyűnek egyik mérkőzés sem nevezhető. Nagyon nagy váltás volt nekünk a tavalyi évhez
képest ez a bajnokság, hiszen ott tornarendszerben versenyeztünk keresztpályán, és egyszerre csak 20 percet kellett játszaniuk a lányoknak. Ezzel szemben most háromnegyed pálya
és 2540 perc. Nagyon jól vették az akadályt, maximálisan
elégedett vagyok velük.
Az edzéslátogatottság elfogadhatónak mondható,
ezért hétről hétre rendesen tudunk készülni, ami az
erőnlétben és a játékukban, valamint egyéni fejlődésükben is megmutatkozik. Menetelünk előre!
Cél a dobogó!
Hajrá Dabas!
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Csapataink, játékosaink
hírek
Átadták a 2017-es edzői diplomákat Telkiben
Az MLSZ szervezésében szeptember 28án átadták az idei licenceket a levizsgázott
edzőknek. A diplomaátadó programban
szerepelt a Himnusz közös meghallgatása,
mely után sorrendben Jörg Daniel, Sisa Tibor és Pári Sándor mondott „útravalóként”
gondolatokat a labdarúgásról, az edzőképzésről, valamint a jövőről.
A rendezvényen 380 fő vehette át
megérdemelt bizonyítványát. Az „A” diploma volt a legmagasabb edzői képesítés, amely most átadásra került. A képzés helyszíne (mint már írtuk előző
lapszámunkban) a Dabasi Utánpótlás Centrum volt.
A hallgatók a következő tanfolyamokon vettek részt: UEFA „A”, UEFA „B”,
MLSZ Grassroots „C”, MLSZ Amatőr „C”, MLSZ erőnléti edző.
A jövőben újabb tanfolyamok indulnak, Dabason az Utánpótlás Centrumban
„C” és „B” licences oktatás zajlik majd.			
Kucsák István

Az edző szerepe, jellemzői, feladatai
A következőkben leírjuk, hogy milyennek szeretnénk látni az edzőt, aki
gyermekeinkkel foglalkozik:
– Az edző legyen szenvedélyes, becsületes, közvetlen, jól motiváljon, legyen
türelmes magával és a gyerekekkel
szemben, magas fokú hivatástudattal
rendelkezzen, szakmailag legyen felkészült, és mindig minden esetben tartsa
be a kötelezettségeit.
– Egy edző mindig mutasson példát a viselkedésével, ne csak a pályán, azon kívül is. Tartsa tiszteletben a szabályokat,
a játékvezetőt és az ellenfelet.
– A GYERMEK-labdarúgót ne a csapat
eredményével jellemezze, ne tegyen különbséget tehetséges és kevésbé tehet-
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séges játékos között. Az elvárásai legyenek arányban a képességekkel.
– Az edző bátorítsa, ösztönözze a játékosokat, dícsérjen sokat, ne kiabáljon,
soha ne káromkodjon.
– Minden esetben lépjen fel a tiltott szerek,
drog minden formája ellen.
– Ne hazudjon, mindig legyen őszinte.
– Soha ne veszítse el a humorérzékét, a
nevetés a legjobb gyógyszer a stressz
ellen!
– Végül talán a két legfontosabb mind közül: ismerje gyermekünket, valamint élvezze a munkát a gyerekekkel!
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