Dabasi

-

helyzet

Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa			

II. évfolyam 15. szám

Előkelő 2. helyről várják
Lányaink a tavaszi folytatást

kötelez ,
A tradíció

atalmaz ,
a jelen felh

ál.
tő séget kín
a jövő lehe

Csapataink, játékosaink
FC Dabas Leány U 16
Nagyon jól zártuk az őszi szezont…
Lezárult az őszi szezon. November 11-én, szombaton, hazai pályán a Monor csapata ellen
játszottuk a szezon utolsó bajnoki mérkőzését. Tudtuk, ha teljes kerettel tud hozzánk érkezni
a Monor, igen csak komoly mérkőzésre számíthatunk… így is lett. Szinpatikus, stabil, egységes, jó erőt képviselő ellenfél, jó iramú mérkőzés, helyzetek itt is ott is. A 8. percben Gendur
Gina gyönyörű találatával megszereztük a vezetést. Az 1 gólos előnyünket a második félidőre
is megtartottuk, de lehetett látni, hogy ellenfelünk – ha csak egy kicsit is lankad a figyelmünk
– kiegyenlíthet, mi több, megszerezheti a vezetést. A 65. percben Horváth Vivien talált a kapuba, így 2 : 0, de még mindig nem pihenhettünk. A Monor csapata egy pillanatra sem adta fel,
nagy veszélyt jelentettek a kapunkra. Itt említeném meg kapusunkat, Rónyai Gabriellát, aki a
mostani mérkőzésen megmutathatta, mit tud. Fantasztikus védéseivel hozzásegítette csapatunkat a győzelemhez. Ez a mérkőzés minden tekintetben kiemelendő és emlékezetes lesz
minden játékosunknak és nekem is! Minden játékosunktól egytől egyig elképesztő játékot,
kitartást, akarást láthattunk… mondhatom azt, hogy most játszottunk a legjobban. Egységesek voltunk. Tudtuk mit akarunk. Elképesztő volt a szurkolótáborunk is. Nagyon sok szülő kilátogatott erre a mérkőzésre, és olyan töltetet
adtak a lányoknak…hatalmas taps és éljenzés közepette sétálhattunk le
a pályáról. Köszönjük Nektek! És amitől számomra még különlegesebb
volt ez a mérkőzés, és milyen érdekes, hogy pont az utolsó lett a szezonban…, hogy a Monor csapatának az edzője Pirót Tercsi barátnőm.
Nagyon jó munkát végez a csapatával, és elismerést érdemelnek, igazán
jó mérkőzés volt egy nagyon jó csapat ellen. Szeretnénk megköszönni a
vezetőségnek, illetve Basa Zsuzsinak és Basa Attilának hogy elkészítették
a vacsoránkat. Nagyon finom volt! Külön gratulálok csapatkapitányunknak,
Horváth Viviennek, aki az őszi szezonban 29-szer talált ellenfeleink hálójába, ezzel magasan vezeti bajnokságunk góllövőlistáját. Gratulálok az egész csapatnak, kitartásuk,
akarásuk meghozta az őszi szezonban a 2. helyet.
Elképesztőek vagytok lányok, minden elismerés a tiétek! Hajrá Dabas!
Schilingerné
Budai Zsuzsanna
vezetőedző
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Csapataink,
Alközponti
tábor
– Dabas
Az
utánpótlás
hírei
Kun István, régiós szakmai vezető válaszolt kérdéseinkre az
U 12-13-as korosztály (2005–2006-os születésűek) táboroztatásáról
– Mi volt a tábor célja?
– A tábor elsődleges célja, hogy lehetőséget biztosítsunk a megyei labdarúgás utánpótlásában pallérozódó gyerekek számára. Másodlagosan pedig a játéköröm és a
pozitív sikerélményhez való feltételek megteremtése, a sportághoz való kötődés, illetve a kiválasztás lehetőségének a biztosítása.
– Milyen szakmai munka mellett zajlott mindez?
– Elsődleges szempont volt számunkra, hogy a gyerekek jól érezzék
magukat. Csapatjáték felépítése kisjátékokon keresztül volt az öt
edzés célja, úgy kezelve a játékosokat, mintha a válogatottban lennének. Az edzéseket alközpont- és csoportvezetők
tartották felkészítő edzők segítségével, ezzel is biztosítva a
magas színvonalú szakmai tartalmat.
– Milyen programok voltak az edzéseken kívül?
– A 3 nap alatt 5 edzésen vettek részt a gyerekek. Erős
Károly személyében egy volt NBI-es labdarúgóval beszélgethettek a gyerekek. Szabadidős tevékenységként
pedig az egyesület gyönyörű wellness-részlegében „pancsolhattak” egy nagyot a srácok, illetve Teqball bajnokságot
is rendeztünk.
– Általános tapasztalata a táborról?
– A tábor jól sikerült, az edzések kifejezetten jól mentek és a szabadidős tevékenységekben is aktívak voltak a gyerekek. Fontosnak tartom elmondani, hogy az ilyen
jellegű programok közösségépítő jellegűek is. Ebbe a táborba a megye különböző
csapatiból érkeznek játékosok. A tábor hangulata kezdett hasonlítani a korosztályos
válogatottak összetartásain szokásos hangulathoz. A kiválasztás oldaláról megismerhettünk jónéhány gyereket, akiket a szakemberek figyelemmel fognak kísérni a
közeljövőben.
– Összbenyomás a résztvevő játékosokról?
– Egy nagyon aktív kis társaság jött össze. Az első edzésen mindenki a legjobb
oldalát próbálta mutatni, ebből adódóan ki is hajtották magukat, így a délutáni
edzés elején természetes módon visszafogottabb teljesítményeket láthattunk.
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Csapataink, játékosaink
Alközponti tábor – Dabas
A gyerekek hamar egymásra találtak, barátságok szövődtek, a már meglevők elmélyültek. Volt olyan játékos, aki bekerült a Tehetség Központ Programba. A játékosok
aktivitásával és hozzáállásával elégedettek lehetünk. Technikailag 4 gyerek kimagaslott a többiek közül, a többi játékos a korosztályának megfelelő technikai színvonalon
volt. Taktikailag – és itt főleg a játékértésre gondolok –, látszik az, hogy ki milyen képzést kap a klubjában. Ez nem a játékosokat minősíti, így elmarasztalni sem lehet őket
érte. Szerintem a tábor elérte a célját. Szeretném megköszönni a táborban résztvevő
alközpont- és csoportvezetők munkáját, illetve szeretném megköszönni az FC Dabasnak, hogy létrejöhetett ez a tábor, hogy ilyen körülmények biztosítottak a gyerekek
számára.
Kun István, régiós szakmai vezető

A résztvevő játékosokat kérdeztük…
Az őszi szünetben megrendezett Alközponti válogatott tábor játékosai pár
szóban meséltek magukról és a táborban szerzett tapasztalataikról:
Dékány Leventének hívnak, és a Gödöllői SK-tól érkeztem. Nyolc éve focizom, jelenleg támadó középpályást játszom, de kiskoromban csatárt
játszottam. Először Kőbányán fociztam, két éve érkeztem Gödöllőre. Nekem a tábor nagyon tetszik, az edzések nagyon fárasztóak, de ezért is
nagyon jók. A napi két edzés egy kicsit sok még nekem, de gondolom
belerázódok. A kubomnál egy héten három edzésünk van, illetve minden
hétvégén bajnoki.
Géczi András Zoltánnak hívnak és a VSD Dunakeszi Városi Sportegyesülettől érkeztem. Három éve futballozom és középső védő vagyok.
A VSD Klub nem olyan régen alakult, előtte a Vasutasban fociztam. Egy héten négy edzésünk van, minden
hétvégén pedig bajnoki. Nagyon jó ez a tábor, nagyon jók az edzések. Mivel nekünk egy héten
négy edzésünk van, így ez a napi két edzés
nem is annyira megterhelő. Én nagyon jól bírom, nagyon tetszik, még nem voltam ilyen
táborban.
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Tóth Zsombornak hívnak, a Dunaharaszti MTK-tól érkeztem. Hároméves
koromtól focizom. A Glóriett SE-nél kezdtem el focizni, és 2015-ben igazoltam át Dunaharasztira. Védekező középpályás poszton játszom. Egy
héten három edzésünk van. Szerintem ez egy jó tábor, már második éve
vagyok itt. Az edzők nagyon jók, és az edzések is nagyon jól vannak ös�szeállítva, vannak erősebb és vannak úgymond lazább edzések, ilyen közepes terhelésű.
Koperda Gergőnek hívnak, a Bolhafoci Tanodától érkeztem. Négy éves
korom óta focizom, mindig ennél az egyesületnél játszottam. Jobbszélső
csatár és jobbszélső védőként játszom. Egy héten három edzésünk van.
Itt a táborban az edzések jók, a pálya jó minőségű, az edzők kedvesek, a
társaság jó. A tábor nagyon jó, az edzések mondhatni megterhelőek, de
azért kibírhatóak. Nagyon tetszik a tábor, jól érzem itt magam.
Tóth Olivérnek hívnak, az FC Dabas egyesületétől érkeztem. Három és
fél éve focizom. Dabason kezdtem el focizni, majd egy évet fociztam Gyónon és most újra az FC Dabasnál vagyok. Védő és középpályás poszton
játszom. Egy héten három edzésünk van. Itt a táborban az edzések fárasztóak, de tetszenek, az edzők rendesek. Nagyon tetszik a tábor, jól
érzem itt magam.
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Csapataink hírei
Erős Károly, az FC Dabas NB III vezetőedzője
nyilatkozik az elmúlt két bajnoki forduló után
A mórahalmi hazai mérkőzés… a Mórahalom sokkal előrébb helyezkedhetne el a tabellán játéktudása alapján, mint ahol van. Nehéz
mérkőzésre számítottunk, ami be is bizonyosodott. Egy nagyon zártan, és szervezetten védekező csapattal találtuk szembe magunkat,
de hála a jó Istennek, hogy az elején két gólt is tudtunk szerezni,
így nyugodtabban tudtunk játszani. A második félidő elején kaptunk egy buta gólt, ami
megzavarta a csapatot, és volt egy negyedóra, amikor a Mórahalom nagyon jött ránk,
de nagyon nagy lehetősége nem volt. Ez a csapatunk erejét bizonyítja, hogy az utolsó
20 percben olyan iramot, illetve olyan játékot diktáltunk, hogy a 4 : 1 akár lehetett volna
több is. Ez egy nagyon értékes győzelem volt, egy nagyon szép sorozat folytatása.
A Pécs elleni mérkőzés, úgy gondolom, hogy egy rangadó, és rangadóhoz méltó játék
volt, küzdelem, de hát sajnos azt kell mondanom, hogy a játékvezetők döntően befolyásolták a mérkőzést. Rengeteget tévedtek a mi kárunkra, amit most nem bírt el az FC
Dabas egy ilyen mérkőzésen. Ráadásul a második félidőben a kiállítás 4 perc alatt meg
is pecsételte a sorsunkat. Ennek ellenére a csapat 2 : 1-nél olyan energiákat mozgósított
emberhátrányban is, hogy két komoly lehetőséget is ki tudtunk dolgozni a bajnokaspiráns Pécs ellen, sajnos azokat nem sikerült gólra váltani. Egyet a gólvonalról fejeltek ki,
illetve a kapus védett nagyot. Utána törvényszerű volt, hogy a végén azért egy kontrát
lejátszottak, így nyert a Pécs csapata. Kíváncsi lettem volna, ha végig teljes létszámmal
játszunk, mi lett volna az eredmény… Csapatunk bebizonyította, hogy óriási tartása van,
mert egy félidőn át 10 emberrel játszva is full partiban volt az NB III-as mezőny legnagyobb játékerőt képviselő csapata ellen, ez mindenféleképpen elismerést érdemel. Egy
nagyszerű sorozatnak lett ezzel vége, a 9 mérkőzésig tartó veretlenségi sorozatunk a
10. mérkőzésen szakadt meg. Bízom benne, hogy egy új sorozat következik, ami remélem, ilyen szépre és hosszúra fog nyúlni, mint ez. A csapatot csak dícsérni tudom, mert
mindent megtettek a srácok. Abszolút nincs szégyenkezésre okunk. Bízom benne, hogy
amit elvett tőlünk most a játékvezető, azt vissza fogjuk kapni. Nincs okunk a kesergésre,
jövő héten egy újabb rangadó vár ránk Szegeden, szeretnénk jól szerepelni, mert az
őszünk akkor lesz teljes, ha ebből a két mérkőzésből még nagyon jól jövünk ki, akkor
igazán jó pozícióban lesz az FC Dabas.

Sportgála – december 14., 18.00 óra, OBO Aréna
FC Dabas évzáró – december 16., 9.00 órától
Hivatalos évkezdés – 2018. január 08.
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Dabas II – Csúszós a banánhéj
Az elmúlt 2 mérkőzés sem alakult az elképzeléseink szerint. Szentendrén sérülés miatt kellett változtatni a csapaton, miközben nagyon
nehéz körülmények között játszottuk le a mérkőzést. Csúszós talajon
több nagy hibát is elkövettünk, így a 4 rúgott gól idegenben csak 1
pontra volt elegendő. Nagyon sajnálhatjuk a győzelem elmaradását,
mert több helyezést jelentett volna a plusz két pont.
Újabb idegenbeli meccs következett Pilisen. A meccs elején egy szerencsétlen megpattanó lövésből került előnybe ellenfelünk, amit sajnos nem tudtunk kiegyenlíteni a mérkőzés végéig. A dobogóra esélyes riválisunkkal teljesen egyenrangú ellenfelek voltunk,
sőt! A mérkőzés nagy részében sikerült jól fociznunk, de sajnos igazi, vérbeli támadóink
újbóli hiánya miatt (sérülés és egyéb okokból) nem jelentettünk valós veszélyt a kapura. Kétszer kerültünk jó helyzetbe, de nem sikerült betalálnunk, és a mérkőzés végén
teljesen kitámadva, egy súlyos játékvezetői tévedésnek köszönhetően Pilis újabb gólt
szerzett, így kialakult a 2 : 0-ás végeredmény. Tehát mindkét meccsen elcsúsztunk, pedig több volt a két idegenbeli meccsben és többet is érdemeltünk volna. Egy mérkőzés
van hátra, hazai pályán, közvetlen vetélytárs ellen. Mindent fel kell tennünk a győzelem
érdekében, több hete erről beszélünk.Bízom a sikerben.

Az ősz mindig az utánpótláscsapatokról szól, ha
amerikai futballról van szó, mivel a felnőtt csapatok
számára a bajnokság nyáron lezárul és csak következő tavasszal indul újra.
A tavalyi sikerekre alapozva idén is elindítottuk közös utánpótláscsapatainkat a Budapest Eagles-szel karöltve. Bár a sérülésektől tizedelt U19-es gárda sajnos lecsúszott a
rájátszásról és végül az 5. helyen zárt a kilenc csapatos junior bajnokságban, nagyon
büszkék vagyunk rájuk, hiszen óriási fejlődést mutattak a tavalyi évhez képest. Ebben
a korosztályban két játékosunk, Asztalos Sándor és Gyulafalvi Máté is bekerült a junior válogatott utazó keretébe és játszani fognak az osztrákok elleni barátságos mérkőzésen november 19-én. Garajszki Ádám korábbi válogatott csapatkapitány sajnos
sérülés miatt kihagyni kényszerült a válogatott felkészülését, így nem tud részt venni a
mérkőzésen. Ellenben a sérülést megelőzően bekerült a felnőtt válogatott bő keretébe,
így ismét van Sparks játékos a nemzeti csapatban.
Az U17-es csapatunk pontegyenlőséggel holtversenyben megnyerte a serdülőbajnokságot, az első helyen a Debrecen Gladiators csapatával osztozva. A tavalyi második
hely után ebben a korosztályban is sikerült előrébb lépni.
A nagy érdeklődésre való tekintettel edzéseket indítottuk az U 14-es korosztály számára is,
melyeket Dabason, a Kiss Ernő utcában (ÉKÜ pályán) tartunk kedden
és csütörtökön 18.00-tól 19.00
óráig. Az idősebb korosztály,
illetve felnőtt csapatunk
ugyanitt, ugyanezeken a
napokon edz 19.00-től
21.00-ig. Várunk minden
kedves érdeklődőt!
Strupka András
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