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 Dabasi

  helyzet

ElkEzdődött a 2018–2019-Es szEzon

A tradíció kötelez ,

a jelen felhatalmaz , 

a jövő lehetőséget kínál.



Csapataink, játékosaink
nB iii 2018–2019

2018. szeptember 8.

Erős Károlyt, az FC Dabas NB III-as csapatának 
vezetőedzőjét kértük, mondjon véleményt a csapat 
felkészüléséről, valamint az eddigi mérkőzésekről 

A felkészülés a szokásos módon zajlott. A nyári, mint tudjuk, rövi-
debb, az 5. héten már bajnoki mérkőzést játszottunk. Kellett a pi-

henő a tavalyi nehéz, hosszú szezon után. A fizikai felkészülés kicsit hosszabbra nyúlt, 
többet kellett foglalkoznunk alapdolgokkal. A csapat szépen dolgozik, elvégeztük azt 
a munkát, amit elterveztünk. Jól néztünk ki a felkészülési mérkőzéseken, bizakodásra 
adott okot a teljesítményünk. Nyáron mindig nehéz, mert pl. az új játékosok is külön-
böző edzésmódszerekkel készültek, kell egy kis idő, amíg ráállnak erre a munkára. 

Az első néhány fordulóról nagyon felemás a kép. Ragyogóan kezdtük a bajnok-
ságot Pakson, egy nagyon magabiztos győzelem után, hazai pályán egy semmiből 

történő vereség lett a Kecskemét ellen. Majd újra nagyon stabilak voltunk a Hód-
mezővásárhely ellen, utána megint egy rövidzárlat a Kozármisleny ellen, az Új-

város ellen pedig abszolút parti mérkőzés volt, pontrúgásból veszítettünk.

SorSoláS MlSZ – NB III Közép csoport

 ForD. haZaI vENDég Nap óra

 1. Paksi FC II. FC Dabas 2018. 08. 05. 17.00
 2. FC Dabas  Kecskeméti TE 2018. 08. 12. 17.00
 3. Hódmezővásárhelyi FC FC Dabas 2018. 08. 18. 17.00
 4. FC Dabas Kozármisleny FC 2018. 08. 26. 17.00
 5. Dunaújváros FC Dabas 2018. 09. 02. 18.00
 6. FC Dabas Szeged-Grosics Akadémia 2018. 09. 09. 16.00
 7. Iváncsa KSE FC Dabas 2018. 09. 16. 15.30
 8. FC Dabas Szeol SC 2018. 09. 30. 15.30
 9. Budapest-Honvéd MFA II. FC Dabas 2018. 10. 07. 14.30
 10. FC Dabas Makó FC  2018. 10. 14. 14.30
 11. PMFC FC Dabas 2018. 10. 21. 14.00
 12. FC Dabas Szekszárdi UFC 2018. 10. 28. 13.30
 13. Rákosmente KSK FC Dabas  2018. 11. 04. 13.30
 14. FC Dabas  Taksony SE 2018. 11. 11. 13.30
 15. Szentlőrinc SE FC Dabas 2018. 11. 17. 13.00
 16. FC Dabas Paksi FC II. 2018. 11. 25. 13.00
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Nagyon vegyes a kép. Igazából azt lehet látni, hogy egy nagyon erős és kiegyen-
lített mezőny van, meg kell küzdeni a helyezésekért. Nekünk is nehéz dolgunk van, 
nagyon nehéz mérkőzések jönnek, úgy vélem, minden mérkőzés a pillanatnyi dön-
téseken, nüanszokon múlik. Csináljuk hétközben becsületesen a dolgunkat, semmi 
aggódásra okot adó jelet nem látunk. Igazából az eredmények minősítik a dolgokat, 
de, nem járunk rossz úton. 

Természetesen a vereségek megviselik a csapatot, egyre nagyobb a nyomás, illet-
ve idézőjelben, nem mernek annyit felvállalni a játékosok, de ha teszünk érte, ennek 
meg kell fordulni. 

Kerekes Barna, pályaedző a felkészülésről
Szerintem egy sikeres felkészülésen vagyunk túl. Mind a fizikai, 
mind a taktikai repertoár terén azt gondolom, sikerült előre lép-
nünk. Sajnos az eddigi időszak, ami a konkrét mérkőzéseket il-
leti felemásra sikeredett. A felkészülési mérkőzéseken mutatott 
teljesítmény nem ezt predesztinálta. Véleményem szerint a kö-
vetkezetes, kitartó, alázatos munkának előbb-utóbb meg kell le-
gyen az eredménye, a teljesítménynek is kiegyensúlyozottabbá 

kell válnia.

Fehér ádám, erőnléti edző a polar órákról
Az NB III felkészülése a tervek szerint alakult, köszönhetően a 
vezetőknek, minden tárgyi feltétel adott volt. Ez bővült a napok-
ban a Polar Team Pro rendszerrel is, mellyel nagy lépést tettünk 
a játékosok objektív mérésében. Már az első edzésen hasznos 
információkat kaptunk a játékosok állapotáról (max. pulzus, 
max. sebesség, elégetett kalória stb.) és ez még csak a kezdet!
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SorSoláS, pESt– II. oSZtályú FElNőtt BajNoKSág,  
DélI CSoport
ForDuló haZaI vENDég Nap

 1. FC Dabas II.  Aranyszarvas SE 2018. 08. 19. 17.00
 2. Monori SE FC Dabas II. 2018. 08. 26. 17.00
 3. FC Dabas II. UFC Gyömrő 2018. 09. 02. 16.30
 4. Törökbálinti TC FC Dabas II. 2018. 09. 08. 16.30
 5. FC Dabas II. Örkény SE 2018. 09. 16. 16.00
 6. Újhartyán VSE FC Dabas II. 2018. 09. 23. 16.00
 7. FC Dabas II. Dunavarsányi TE II.  2018. 09. 29. 16.00
 8. Taksony SE II.  FC Dabas II. 2018. 10. 07. 15.00
 9. FC Dabas II. Bugyi SE 2018. 10. 13. 15.00
 10. FC Dabas II. Üllő SE 2018. 10. 21. 14.00
 11. Alsónémedi SE FC Dabas II. 2018. 10. 28. 13.30
 12. FC Dabas II. Halásztelek FC 2018. 11. 04. 13.30
 13. Péteri KSK FC Dabas II. 2018. 11. 11. 13.30
 14. FC Dabas II. Pereg SE 2018. 11. 18. 13.00
 15. Tápiószele SE FC Dabas II. 2018. 11. 24. 13.00
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riesz pétert, az FC Dabas II. csapatának 
vezetőedzőjét kérdeztük a csapat sorsáról, a 
keretről, a felkészülésről és a célkitűzésekről 

Nyáron kaptam a megtisztelő felkérést, így elvállalhattam a me-
gye II-es csapat felkészítését. Nem ígérkezett könnyű feladatnak, 
mert gyakorlatilag a tavalyi megye I-es csapatból egyetlenegy 

játékos maradt, így vadonatúj kerettel kellett nekivágni a szezonnak. A keretet túl-
nyomórészt az U19-ből kiöregedő, illetve jelenleg is aktív U18 és U19-es játékosok 
alkotják, kiegészülve két öreg, rutinos rókával, Danyis Attilával és Fehér Attilával.

Az elvárás, vagyis az én elvárásom, amit jelen pillanatban támasztottam a csa-
pattal szemben, az az, hogy bent maradjunk a II. osztályban. Az első három for-
duló után kijelenthető, hogy nagyon meleg a helyzet, látva az ellenfeleket. Nekünk 
bele kell nőnünk, bele kell szoknunk a felnőtt fociba. 

Jelen pillanatban azon vagyunk, hogy az időt megerőszakoljuk, és minél gyor-
sabban felvegyük a tempót, a fizikális különbségeket, a gyorsasági különbségeket, 
a gondolkodást, meg egyáltalán magát a játékot. Ez már nem U18 meg U19, itt már 
felnőtt foci van, kőkemény játék van, kőkemény párharcokkal. Az a cél, hogy minél 
gyorsabban, és minél jobban megismerjük és alkalmazzuk a későbbiek folyamán. 
Heti három alkalommal készülünk a bajnokságra. Szerencsére az edzéseken túl-
nyomó részt mindenki ott van, 80–90%-os az edzéslátogatottság, ami igen-igen jó. 
Sajnos azért azt is látni kell, hogy még mindig erősödnünk kell. Mégis azt mondom, 
hogy pozitívan nézzünk előre, hiszen a keretünk összeállt, és a játékosainkban ott 
van a lehetőség, hiszen eddig szinte minden mérkőzésünkön volt helyzetünk és 
több esetben gólra is tudtuk ezeket váltani. 
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Utánpótlás-kUpák

Kerekes Barna, u11-es csapatunk vezetőedzője  
a csapat pilisi szerepléséről

Az új Bajnoki idény első megmérettetésén 
vettünk részt, a Pilisi Utánpótlás Egyesület 
szervezé sében. Azt gondolom, hogy a gyere-
kek az eddigi időszakban tanultaknak megfe-
lelő teljesítményt nyújtottak, sőt, kicsit többet is 

kaptam tőlük mint amire számítottam. A felkészülés ideje alatt sokat 
gyakoroltuk a játékot, az ott tanultakat nagyrészt meg is valósították 
a gyerek. Ennek köszönhető az elért második helyezés. Ha ilyen 
szellemben folytatódik az edzésre járás, a szülők támogatását is 
élvezhetjük a jövőben is, a gyerekek hozzáállása sem vál-
tozik, akkor nagyon sok örömben lesz még részünk a to-
vábbiakban. 

2018. szeptember 8.
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Schilingerné Budai Zsuzsanna, az u9-es csapat 
vezetőedzője az első közös peregi-tornáról

Szeptember 1-jén, szombaton, Peregen 
vettünk részt egy szezonindító U9-es 
felkészülési tornán. 6 játékost vittünk 
az U7-es korosztályból, illetve 5 fő jött a 
már 1 éve U9 korosztályban futballozó 

játékosok közül. Első ízben léptünk így, közösen pályára.Az 
U7-ből fellépő játékosoknak a pálya és a kapu mérete, illetve 
a pályán lévő játékosok létszáma is újdonság volt. Tökéletesen 
helyt álltak a srácok, sokkal többet kaptam tőlük mint amire 
számítottam, mert sajnos az edzésre járás, a nyaralások miatt, 
elég nyögvenyelősre sikeredetta nyár folyamán. Az elmúlt 1–1,5 
hét alakult már igazán szépen, szinte teljes létszámmal tudtunk 
készülni. Ezúton is gratulálok a csapatnak, sikerült elhoznunk az 
1. helyet egy igen erős mezőnyben. Külön Gratulálok Bokros 
Benettnek, aki 14 góllal elhozta a torna gólkirálya címet. 

Amennyiben ezzel a hozzáállással menetelünk továbbra is 
előre, és az edzéslátogatottság az elmúlt 1 hétnek megfelelő 
lesz, akkor nagyon sok öröm és mosolygás vár még ránk eb-
ben a szezonban. 

Keresse egyesületünket az interneten is!
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A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:
Schilingerné Budai Zsuzsanna, Kucsák István, FC Dabas SE
Előkészítés: Szűcs Mária • Nyomdai munkák: Pressman Bt.

polar tEam pro rEndszEr
– sEgít az EdzésBEn

–  Teljesítmény- és intenzitásmérés.
–  Egyéni edzési adatok, a napi akti-

vitás mérése.
–  Megadható az edzés intenzitása 

a sebesség vagy a tempó alap-
ján.

–  Nyomon követhető, hogy az 
egyes játékosok hányszor sprin-
telnek egy edzés során.

–  Az edzések összehasonlítása a 
terhelési értékek alapján.

–  Segít megtalálni a helyes egyen-
súlyt az edzések és a pihenés 
között.


