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A torna legjobb mezőnyjátékosa:
Tógyer Kevin (Dabas alközponti csapat)
A torna legjobb hazai játékosa:
Isztolyka Bence
1. Soroksár
2. UFC Kecskemét
3. Dabas Alközpont
4. Liver FC
5. Monor
6. Pilis
7. Pereg
8. Szalkszentmárton
9. FC Dabas
10. Újhartyán
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A torna legjobb hazai játékosa:
Csernák Róbert
1. FTC
2. Soroksár
3. UFC Kecskemét
4. Pereg
5. Dabas II
6. Újhartyán
7. Nagykáta
8. Dabas I
9. Szalkszentmárton
10. Pilis

2018. április 14.

Keresse egyesületünket
az interneten is!
Csapataink,
játékosaink

www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület
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Minden csapat oklevelet és minden kis játékos aranyérmet kapott.

2018. március 31.

Csapataink, játékosaink
az FC DABAs hírei
Erős Károly, az FC Dabas NB III-as csapat
vezetőedzőjének nyilatkozata az elmúlt bajnoki
forduló kapcsán
Más NB I-es csapat második csapatai mindig veszélyesek, mert
kérdés, hogy hány játékost kaptak vissza az első keretből. Sajnos most is az első keretből visszajátszó játékos döntötte el a mérkőzést. Pontrúgás után gólt kaptunk, ami sosem jó, illetve nem tudtuk berúgni a helyzeteinket.
Paks a második félidőben abszolút kontrára játszott, az jó hogy egy NBI-es második csapatot be tudunk szorítani a kapu elé. Óriási hiányérzetünk van, mert két jogos tizenegyest nem kaptunk meg. Így elszenvedtük az első vereségünket. A csapatot csak dicsérni tudom, mert mind játékban, mind fizikálisan rendben voltunk,
de ez sajnos most az eredményben nem mutatkozott meg. Iváncsa elleni mérkőzésünk kimondottan egy rangadó volt, nagyon pozitív volt, hogy hét nap alatt a harmadik mérkőzésünkön is fizikálisan teljesen rendben voltunk és be tudtuk szorítani
Iváncsát, aki a dobogón van. Két kontrájuk volt a kilencven perc során, és abból az
egyiket bejátszották és így nyertek. Én azt mondom, hogy játékban nagyon erősek
voltunk, fizikálisan is nagyon jó állapotban voltak a játékosok, de a kispálya nem
nekünk kedvezett és újabb mérkőzést buktunk. Egy edző mindig abba tud kapaszkodni, hogy a játékban fizikálisan megvoltunk, voltak helyzeteink, bízunk benne,
ha továbbra is így teszünk, akkor ez meg fog fordulni, és a Kozármisleny ellen már
győztesen tudjuk elhagyni a pályát.
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Nehéz meccseken van túl a Dabas II
– Kucsák István vezetőedző nyilatkozata
Két nehéz mérkőzés várt ránk, mivel a 2. és 3. helyezett csapattal játszottunk egymás után. Ráadásul a Gyón elleni meccs
mindig különleges és ők a bajnoki címért hajtanak.
Két különböző taktikát próbáltunk a 2 meccsen. Nagykátán 3 védekező középpályással játszottunk, azzal a céllal, hogy az elöl lévő 3 támadónk gólveszélyes és
bíztunk abban, hogy mi tudjuk az első gólt szerezni. Sajnos nem mi szereztük, így
a jó játék ellenére 2:1 es vereséget szenvedtünk.
Gyón ellen egy bátrabb támadójátékot vállaltam fel a csapattal, bízva abban, hogy
előbb utóbb csak megszerezzük az első gólt egy adott mérkőzésen, hogy ne mindig az ellenfél után rohanjunk. Mivel a meccs elején gólt kaptunk, ezért ez az elgondolás sem volt nyerő. Ezután egy erőtlen játékot tudtunk bemutatni, ami 3:1-es
hazai vereséget eredményezett.
Az utolsó fordulóig élesnek kell maradnunk, hogy pontokat szerezzünk és javítsunk
a jelenlegi helyezésünkön.

Az utánpótlásközpont új arca
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Csapataink, játékosaink
Wellis Sportpark
Aki kilátogat az FC Dabas sporttelepére – új nevén WELLIS SPORTPARK – láthatja,
hogy folyamatosan fejlődik az infrastruktúra és fejlődik az imázs is.
A Wellissel kötött hosszú távú megállapodás okán, a sporttelep új megjelenést
kapott. Több molino, reklámtábla, hirdetőelem emeli a sportpark minőségi szintjét.
Az elképzelések szerint további dizájnelemek kerülnek elhelyezésre, valamint egy
játszótér is tervezés alatt áll.
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Edzői értekezlet
Minden hónapban egyszer átfogó edzői értekezletet, beszélgetést tartanak az
utánpótlásért dolgozó szakemberek az FC Dabasnál.
A különböző napi feladatok mellett a labdarúgás aktuális történései, az Mlsz
irányadó, új stratégiája volt a téma.
Rengeteg kérdés vetődött fel annak kapcsán, hogy a közeli jövőben a produktivitási rendszer milyen új gondolkodást igényel egyesületünk részéről, csakúgy, mint
az összes egyesület részéről, hiszen ez hosszú távú gondolkodást igényel, nem
elég pár hónapban gondolkodni.
Központi kérdés volt a gyermekek tagdíjbefizetése, valamint az edzésre járás hatékonysága. Megállapítottuk, hogy mindkettőben előre kell lépnünk, amelyet kizárólag a szülőkkel és a gyermekekkel közösen lehet csak.
Jelenleg 14 fős az edzői stáb, amelyet mindenképp bővítenünk kell, elsősorban
kapusedzővel – kapusedzőkkel –, hiszen egy fő dolgozik egyesületünknél félállásban, miközben 20 kapus várja a szakirányú edzéseket.
Elkezdtük szervezni a következő szezonra a csapatokat, valamint a nyári programokat (évzáró, táborok, tornák, stb.), amelyek nagyon fontos pontjai az Fc Dabas
életének.
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Fc Dabas relikviák kaphatók

A képen látható Fc Dabas ajándéktárgyak megrendelhetőek, vásárolhatóak
az épületben található recepción keresztül.
Terveink szerint melegítők, sportruházat is nemsokára bekerül a repertoárba.
Fejlesztéseinknek köszönhetően, hamarosan akár a honlapon keresztül is elérhetőek lesznek a termékek.

A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:

Schilingerné Budai Zsuzsanna, Kucsák István, FC Dabas SE
Előkészítés: Szűcs Mária • Nyomdai munkák: Pressman Bt.

