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BEVEZETÉS
A 2015-ös naptári év egy nagyon jó fokmérője volt az egyesület rendkívüli kohéziós
erejének, hiszen bár több szempontból is megpróbáltatások érték a klubot, illetve a
különböző korosztályokat, mégis mindvégig a futball tudott a középpontban maradni,
melynek köszönhetően csapataink tovább fejlődhettek a korábban megkezdett
irányvonalnak megfelelően.
A legfiatalabbak, vagyis az U7, U9, U11 és U13-as korosztályok számára ebben az
évben is a Magyar Labdarúgó Szövetség keretei között megrendezésre került Bozsik
Egyesületi Program tornái, illetve fesztiváljai jelentették a megmérettetés elsődleges
formáját. Pest megyében a Tápiószecső FC az előző évekhez hasonlóan továbbra is
alközponti egyesületként kezdte az évet, vezető szerepet betöltve ezáltal a környék
labdarúgásában.
E tekintetben is fontos eredmény volt, hogy a tavasszal 14 különböző egyesületet
magában foglaló Tápiószecső Alközpont U13-as válogatottja jómagam, mint
alközpontvezető irányításával, Pest megyében első helyen végzett az Országos
Strandlabdarúgó Torna selejtezőjében (Dabason), megelőzve a másik 11 alközponti
válogatottat, és bejutva ezáltal a Telkiben megrendezésre került országos döntőbe,
ahol bár lecsúsztunk a dobogóról, de tisztesen helytálltunk és nagy élménnyel
térhettek haza a fiúk. Az alközpont válogatottat alkotó 14 játékosból négyen
szerepeltek a Tápiószecső FC-ből, név szerint Gulyás Bence, Kelemen Dominik,
Panyi Kristóf és Vajda Szabolcs, aki egyébként a Dabasi torna legjobb kapusa lett.
Az ún. Bozsik korosztályokon felüli utánpótlás csapatok közül az U14-es és U15-ös
játékosok tavasszal az NB.II.-ben, míg az idősebbek és a lányok megyei szinten
mutathatták meg tudásukat, ahol rendre szépen megállták helyüket. Szintén
megemlítendő, hogy az ősz folyamán a Pest megye válogatott edzőtáborába
meghívást kapott Kelemen Dominik, Gulyás Bence, Vajda Szabolcs az U14-es, míg
Csikós Arnold az U13-as korosztályban.
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Fentieken túl további büszkeséggel tölt el minden Tápiószecső FC tagot és
szimpatizánst, hogy az elmúlt év során öten is a legmagasabb hazai osztályban
folytathatták pályafutásukat. Így Papp Adél, Dorner Dóra és Kiss Stefanie az MTK női
csapatában, Czvetkó Renáta a Budapest Honvéd női csapatában, míg László
Dominik az MTK U9-es csapatában kezdhette csillogtatni tudását.
Külön érdem, hogy Papp Adél és Dorner Dóra az ősz folyamán több alkalommal is
szerephez jutott az U17-es magyar női válogatottban. Egy korábbi Tápiószecső FC
nevelésű játékos, Bartucz Martin pedig szintén hasonló sikerrel büszkélkedhet,
hiszen tavasszal az U18-as magyar válogatottba kapott meghívást és szerepelt több
alkalommal is, majd nyártól az U19-es válogatottat erősíti.
Felnőtt csapatunk éve meglehetősen kettősre sikeredett, hiszen tavasszal kiestünk a
Pest megyei I. osztályból, ám ősszel újult erővel, új edzővel és néhány új játékossal
felvértezve vágott bele a gárda a Pest megyei II. osztályú bajnokság küzdelmeibe,
ahol sikert sikerre halmozva, magabiztosan vezetjük a tabellát és egyértelmű célként
tekint mindenki a feljutásra. Ami még értékesebbé teszi az őszi sikert, hogy egyre
több hazai nevelésű játékos veszi ki aktívan a részét az elért eredményekből.
Az öregfiúk csapata az elmúlt évben sajnos nem hozta korábbi formáját. Az eddig
mindig a dobogóért küzdő alakulat, most a középmezőnybe szorult, ám biztosak
vagyunk benne, hogy hamarosan ismét az éremért fogunk harcolni.
A beszámolók részletesen szemléltetik a különböző csapatok tevékenységét, elért
eredményeit.

Tábori Zoltán
Utánpótlás szakmai vezető
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UTÁNPÓTLÁS CSAPATOK

U7-es korosztály
Edző: Szöllősi Tóth András
A csoportot 2015. I. félévében a 2008-2009-es születésű, míg 2015. II. félévében a
2009-2010-ben született gyermekek alkották. Ez az a korosztály, ahol elindul a
gyerekekkel való foglalkozás, itt tesszük meg az első lépéseket a futball, mint játék
megszerettetésére,

az

edzéseken

való

minél

gyakoribb

és

rendszeresebb

részvételre. A korosztály életkori sajátosságából kiindulva, itt történik a legnagyobb
fluktuáció év közben a így a létszám szinte hétről-hétre változik.
Az utánpótlás nevelés több éves folyamatos tevékenyég. A gyermeklabdarúgás a
labdarúgóképzésnek egy nagyon fontos szakasza, az előkészítés szakasza! 4-5
éves kortól 12 éves korig meghatározó! A foci ABC, mint az iskolában is, rendkívül
lényeges! Hatalmas felelőssége van az edzőnek!
Szakmai képzés, nevelés
Cél: barátjává, szerelmévé kell, hogy váljon a labda, a játék! Ebből következően nagy
focista akarjon lenn! Ezt sok-sok türelemmel, változatos játékkal kell és lehet elérni
náluk, hogy a legszeretettebb játék legyen számukra a labdarúgás és örömmel
jöjjenek a foglalkozásokra.
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Feladatok: Fokozatosan kialakítani a láb és labda kapcsolatát! Kialakítani a láb
uralkodását! Amit hozott magával „otthonról”, azt nap, mint nap kiegészíteni és
erősíteni.
A gyerekekkel való együttlét során nem szabad megfeledkezni a korosztály
jellemzőiről:
-

egészséges mozgásigény

-

nagyfokú labda és játékszeretett

-

tartós figyelem hiánya

-

koordinálatlan mozgás

A képzés mellett a nevelés is kiemelt szerepet kap. Fontos az egészséges
szokásrendszer kialakítása.

A mindennapok feladatai
-

Kinti füves pályán heti 3x60’ edzés.

-

Teremben heti 2x30’ edzés.

Technikai képzés
A foci ABC tanulása az életkori sajátosságok figyelembevételével.
Nagyfokú labdaérzék fejlesztés!
-

labdavezetés külső csüddel,

-

rúgás belsővel,

-

labdaátvétel, labda-megállítás belsővel,

-

cselezés egyszerű labdaeltolással, külső csüddel.

Taktikai képzés
Elméleti:
-

alapvető magatartásmód,

-

ne mindenki a labda után fusson,

-

a játékosok elosztása a pályán.
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Gyakorlati:
-

egyszerű, közeli átadások,

-

labda nélküli mozgás kisterületen,

-

technikai- taktikai gyakorlatok,

-

játékos fogójáték.

Fizikai képességek
-

labdás játékok

-

ügyességi versenyek

Kifejezett képességfejlesztés nincs! játékok-versenyek
Lelki nevelés
-

egészséges szokásrendszer kialakítása

-

közösségbe beilleszkedés, viselkedés

-

rendszeres edzésre járás, ott a fegyelem elviselése

-

feladatok pontos elvégzésére szoktatás

-

ellenőrzés, biztatás, ösztönzés

-

együttműködés szülőkkel, óvodával, iskolával

Gyakorlatok: Coerver, Bicskei könyv, az évfolyamnak megfelelő gyakorlat anyag
alapján! Szalai könyv!
Versenyeztetés
Gyermekekről lévén szó, a kívánt eredmény nem a hétvégi mérkőzés megnyerése,
hanem a gyermekek technikájának tudásszintjének növekedése. Ebben a korban
(elég sokáig) a mérkőzés nem cél, hanem eszköz a technikának, tanulás,
labdarúgóvá válás folyamatában. Az edzés a megtanulás, míg a mérkőzés az
alkalmazások színtere. Aki az eredményt hajszolja az megfeledkezik a képzésről, a
nevelésről. A gyerek mindig győzni akar.
Az U7-es korosztályban az OTP-Mol Bozsik Egyesületi Program fesztiváljai jelentik
az elsődleges versenyeztetési formát. Itt több pályán, különböző mérkőzések és
ügyességi feladatok révén mutathatják be a gyerekek tudásukat kis csoportokban,
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legtöbbször vegyítve az egyesületek játékosait. A Bozsik fesztiválokon kívül
különböző meghívásos tornákon vesz részt a csapat, melynek célja: gyakorló játék,
edzések idegen ellenféllel.

8

U9-es korosztály
Edző: Szöllősi Tóth András
A csoportot 2015. I. félévében a 2006-2007, míg a II. félévben a 2007-2008-ban
született gyerekek alkották. A rendszeresen edzésre járók száma mindkét
időszakban 9-10 fő körül mozgott, ami igen jónak számít, hiszen a mai világban
sajnos nagyon nehéz feladat új gyerekeket rábeszélni, hogy jöjjenek és kedveljék
meg ezt a gyönyörű játékot!
Szakmai képzés, nevelés
Cél: továbbra is - „a labda legyen a legjobb barátom, ebből következően nagy focista
akarjak lenni”! A képzés mellett kiemelt szerepe van a nevelésnek.

Feladatok:

-

Folyamatosan erősíteni kell a láb-labda kapcsolatát.

-

Nap, mint nap erősíteni, amit hozott otthonról és tanulni az újat!

-

Közben nem szabad megfeledkezni a korosztály jellemzőiről.

A mindennapok feladatai:
-

Kinti füves pályán heti 3x70’ edzés.

-

Teremben heti 2x60’ edzés.
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Technikai képzés
A foci ABC tanulása az életkori sajátosságok figyelembe vételével, nagyfokú
labdaérzék fejlesztés. Ügyesség fejlesztés! U7-ben tanultak, ill. 8-9 éves korosztály,
képzési terve szerint.
Taktikai képzés:
Alapelv: labda és én – van társam és van ellenfél!
Haladunk a nagypálya irányába – van kapus és többen vagyunk a pályán (4+1).
Elméleti:
-

alapvető magatartás 4:4 elleni játékban,

-

játékosok elosztása a pályán.

-

Egyéni és védő támadó taktika.

-

Csoportos védő és támadó taktika.

-

Együttes védekezés alapjai a területvédekezés alapelvei szerint.

-

1:1, 2:2. 3:3, 4:4 elleni játékok.

Gyakorlati:

Fizikai képességek
Állóképesség fejlesztés nincs! Kifejezett erőfejlesztés nincs! Alap és speciális
állóképesség fejlesztés a technikai-taktikai tanulás folyamán a technikai –taktikai
gyakorlatokkal, optimális intenzitással.
Lelki nevelés
A sebesség is a játékhoz tartozik és kijavítható.
A tanultak számonkérése edzésen, mérkőzésen.
A csapat iráni megbecsülés kialakítása.
A tanulás sportolás viszonyának helyes kialakítása.
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Gyakorlatok: Coerver, Bicskei könyv, az évfolyamnak megfelelő gyakorlat anyag
alapján! Szalai könyv!
Versenyeztetés
Az U7-es korosztállyal megegyezően, az U9-es játékosok számára is az OTP-Mol
Bozsik Egyesületi Program fesztiváljai jelentik a fő versenyeztetést. Itt is különböző
pályákon zajlanak a történések, viszont az U9-nél már kizárólag mérkőzések vannak,
tehát nincsenek ügyességi feladatok. A csapatok sokszor vegyesen alakulnak ki több
egyesületből.
Ezen kívül általunk szervezett tornákon (Tóalmáson, Kókán), valamint meghívásos
tornákon (Hajdúnánás, Törökbálint, Tápiószentmárton) vett részt a csapat.
Edzéslátogatottság
-

iskolai időszak 80%,

-

szünet 30%.
Cél

Hosszabb távon a sokoldalúság, a személyiségfejlődés természetes ütemének
megfelelően felépített képzés, a játékosan tanult és begyakorolt, „ösztönössé” vált
mozgások elérésé a cél! A felnőtt játékos csak akkor lesz kreatív egyéniség a pályán,
ha a játék válik a sajátjává!
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U11-es korosztály
2015. I. félév
(2004-2005-ös születésű játékosok)

Edző: Majzik Bertalan
Szakmai képzés
Az U11-es csapattal a 2015-ös év első két hónapjában, vagyis a téli időszakban a
Tápiószecsői Általános Iskola tornacsarnokában edzettünk. Január 6-tól kezdődően,
heti 2 alkalommal nyílt lehetőségünk a foglalkozások megtartására fedett
körülmények között.
Márciustól a Tápiószecső FC Sági úti sporttelepén, heti 3 alkalommal készültünk a
tavaszi rajtra. A 60-70 perces foglalkozásaink a „labdarúgóvá válás építőkövei”
mentén zajlottak: igyekeztem a heti programot úgy tervezni, hogy az variáltan
tartalmazza az egyéni képzés, a párharcok, a kisjátékok elemeit. A keddi, szerdai és
pénteki edzések így az alábbi célok szerint zajlottak:
Cél: Technika

Kedd:


egyéni mozgáskoordináció és labdás koordinációs képzés



párharcok gyakorlása



létszám azonos kisjátékok
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Cél: Technika+Taktika

Szerda:


technikai képzés + kapura lövések gyakorlása



létszámfölényes

játékok

+

támadások

befejezés

létszám

fölényében
Péntek:

Cél: Technika+Taktika


koordináció és ügyesség labdával, labda nélkül



1:1 játék és párharcok gyakorlása



4:4 elleni játék gyakorlása
Versenyeztetés

A téli időszakban az edzéseken tanultakat két téli teremtornán is megpróbáltuk
kamatoztatni, így Nagykátán és Tóalmáson is eleget tettünk a meghívásnak, ami
igen hasznosnak bizonyult. Bár a helyezések kissé elmaradtak a várttól, mégis sokat
tanultunk mindkét tornából.
Tavasszal a Bozsik Egyesületi Program tornáin mutathatták meg tudásukat a fiúk. Az
U11-es

csapat

5

különböző

helyszínen

lépett

pályára:

Nagykátán,

Tápiószentmártonban (két alkalommal is), Tápiószecsőn és Újszilváson. A gyerekek
minden tornán jobban és jobban teljesítettek, látszódott rajtuk a fejlődés.
Összességében közepes szezont zártunk, a váltakozó eredmények miatt.
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2015. II. félév
(2005-2006-os születésű játékosok)

Edző: Tábori Zoltán
Az U11-es csapat a 2015/2016-os futball évadban az előző szezonban még U9-ben
szereplő 2006-os születésű-, valamint a továbbra is ebben a korosztályban maradó
2005-ös születésű játékosokból tevődik össze.
Szakmai képzés

A

gárda

a

nyári

felkészülést

Majzik

Bertalan

vezényletével

kezdte

meg

augusztusban. A tavaszhoz hasonlóan most is heti három napon edzettek a srácok,
alkalmanként 60-70 percen keresztül.
Az első Bozsik tornát követően - melyre 2015.09.13-án hazai pályán került sor jómagam, Tábori Zoltán vettem át a csapat irányítását. Alközpontvezetőként és a
klub utánpótlás szakmai vezetőjeként is jól ismertem a fiúkat, hiszen az általam
szervezett

és

felügyelt

Bozsik

tornákon

mindig

nyomon

tudtam

követni

teljesítményüket, továbbá az edzéseiken is láttam őket. Amivel tisztában voltam,
hogy nem csupán alacsony a létszám, hanem többen nem is olyan régen kezdtek el
focizni, de igazából mindegyikőjüknek sokat kell még fejlődnie, hogy utolérjék
hasonló korú társaikat.
Az első edzéseken igyekeztem felmérni, hogy valójában hol is tartanak a srácok, és
sajnos megerősödött bennem addigi véleményem, mely szerint a korosztályukhoz
képest jelentős lemaradásban vannak. Ennek következtében az alapoktól kellett
elkezdeni a képzést, így rendkívül nagy figyelmet fordítottam a labdaérzékelés-,
valamint az átadások-átvételek oktatására, majd gyakorlására. Ezek igazából a
mostani edzéseknek is szerves részét képezik, amellett, hogy egyre nagyobb
hangsúlyt kapnak az összjáték-, és a taktikai elemek, továbbá az emberfölényes
szituációk - elsősorban a 2:1; 3:1; 4:1; 4:2 elleni játékok -, valamint a párharcok.
Nálam az edzésidő is megnövekedett 75-90 percre, így több idejük jutott a
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gyerekeknek a feladatok elsajátítására, illetve a különböző szituációk berögződésére.
Ami mindenképpen dicséretes, hogy a játékosok gyorsan át tudtak állni az általam
támasztott, jóval szigorúbb követelményekre, és rendkívül fogékonynak mutatkoztak
az alap-, illetve új gyakorlatok elsajátítására. Ezen felül jelentős pozitívum, hogy az
ősz folyamán három, míg télen további két játékos csatlakozott a csapathoz.

Versenyeztetés
A Bozsik Egyesületi Program tornáin az ősz folyamán 5 alkalommal, 5 különböző
helyszínen vettünk részt. A tornánkénti 4 db 20 perces mérkőzés kellő terhelést
nyújtott a gyerekek számára, hiszen az alacsony létszám miatt a 6+1-es felállásban,
35x55 méteres pályán, mindössze pár cserével mindenki jelentős játékidőhöz és
mozgáshoz jutott.
Télen a Bozsik Egyesület Program keretein belül két alkalommal is megrendezésre
került futsal tornákon, valamint egy meghívásos tornán, Farmoson szerepelt a
csapat.
Összegzés
Értékelve az elmúlt időszakot, úgy látom, hogy még rendkívül sok munka szükséges
ahhoz, hogy behozzuk a lemaradást, viszont nagyon jó úton haladunk, mely nagyban
köszönhető a játékosok hozzáállásának. Az idő múlásával jó volt látni, hogy a
gyerekek elkezdtek valóban futballozni a pályán. Persze még nem minden jön és
nem is jöhet úgy össze, ahogy azt az edzéseken gyakoroltuk, de nagyon sok biztató
jellel szembesültem, és öröm volt hallani például, hogy meccs előtt ki milyen cselt
próbál véghezvinni a héten tanultakból, és az pedig pláne megelégedéssel töltött el,
amikor ezek meg is valósultak.
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U13-as korosztály
2015. I. félév
(2002-2003-es születésű játékosok)

Edző: Majzik Bertalan
Az U13-as korosztályból az idősebb születésű és érettebb játékosok folyamatosan az
NB.II.-ben szereplő U14-es csapatnál edzettek, így az U13-as foglalkozásokon a
fiatalabb, elsősorban 2003-as születésű játékosok vettek részt. Természetesen, ha
nem ütközött a két gárda edzése, akkor rendszeresen csatlakoztak a 2002-es
focisták is.
Szakmai képzés
A téli időszakban ennek a korosztálynak is heti 2x1 óra edzésidő jutott a
Tápiószecsői

tornacsarnokban.

A

kellő

terhelés

elérésében

segítettek

a

teremtornákon való szereplések.
Tavasszal edzéseinket az egyesület Sági úton található, jó minőségű, nagyméretű
futballpályán tartottuk hetente három alkalommal, ahol a megfelelő képzést biztosító
minden segítő eszköz a rendelkezésre állt. A kedden, szerdán és pénteken tartott 7580 perces foglalkozásainkban szintén jelentős szerepet kaptak az egyéni képzés, a
párharcok, a kisjátékok elemei. Ennek megfelelően az edzések az alábbi céloknak
megfelelően zajlottak:
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Cél: Technika

Kedd:


egyéni mozgáskoordináció és labdás koordinációs képzés



párharcok gyakorlása



létszám azonos kisjátékok
Cél: Technika+Taktika

Szerda:


technikai képzés + kapura lövések gyakorlása



létszámfölényes

játékok

+

támadások

befejezés

létszám

fölényében
Péntek:

Cél: Technika+Taktika


koordináció és ügyesség labdával, labda nélkül



1:1 játék és párharcok gyakorlása



4:4 elleni játék gyakorlása

Versenyeztetés
A téli időszakban az U13-as csapat három hétvégén lépett pályára a Pest Megyei
Futsal bajnokság csoportkörében, ahol végül a 2. helyen végeztünk a Nagykáta SE
mögött, megelőzve a Sülysápi GYE 2002-es, valamint ugyanezen klub 2003-as
csapatát. További szereplésünket sajnos meg kellett szakítani az U14-es nagypályás
bajnokság kezdete miatt.
Pest Megyei Futsal bajnokság, D-csoport, végeredmény
Hely

Csapat

Mérk.

Győz.

Dönt.

Ver.

Rúg.
gól

Kap.
gól

Gólarány

Pont

1.

Nagykáta SE

9

5

4

0

28

14

14

19

2.

Tápiószecső FC

9

4

1

4

26

24

2

13

3.

Sülysápi GYE
2002

9

2

4

3

25

21

4

10

4.

Sülysápi GYE
2003

9

2

1

6

22

42

-20

7

17

A téli teremidőszak zárásaként az U13-as csapattal meghívást kaptunk Tóalmásra, a
Sülysápi GYE által megrendezett tornára, ahol 6 csapat közül az 1. helyen
végeztünk, a torna gólkirálya címet pedig a Tápiószecső FC játékosa, Danyi Alex lett.
Tavasszal az U14-es játékosokkal kiegészülve szerepeltünk a Bozsik Egyesületi
Program tornáin. Minden egyes állomáson kiválóan teljesítettek a fiúk, hiszen egy
meccs kivételével mindent nyertek. Gólzáporos, látványos mérkőzéseken, szemet
gyönyörködtető játékkal kápráztatták el a nézőket és a szülőket.
A szezonnal elégedett vagyok, tudva azt, hogy a visszajátszók miatt minőségi
különbségek voltak az ellenfelek csapataihoz képest. A szezont június 12-én zártuk.
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2015. II. félév
(2003-2004-es születésű játékosok)

Edző: Tábori Zoltán
Az U13-as korosztály a 2015/2016-os évadban az előző szezonban még U11-ben
játszó 2004-es születésű-, valamint a továbbra is az U13-ban maradó 2003-as
születésű játékosokból állt.
Szakmai képzés
A csapat a nyári felkészülést az U11-hez hasonlóan Majzik Bertalan vezényletével
kezdte meg augusztusban. A 75-80 perces edzések a Sági úti pályán zajlottak
hetente három alkalommal.
A szeptember 13-i, első őszi Bozsik tornát követően vettem át a csapat irányítását.
Ezt a korosztályt is jól ismertem, hiszen egyrészt a Bozsik tornákon velük is mindig
találkoztam, valamint a 2003-as születésű játékosok egy része korábban a kezeim
alatt kezdte el a labdarúgást, ezen kívül páran az U14-es csapatot is erősítették az
ősszel, végigcsinálva a felkészülést.
A létszámmal különösebben nem volt gond, főként azért sem, mert idény közben
többen is csatlakoztak a csapathoz, a problémát inkább az jelentette, hogy csapaton
belül nagy volt a különbség a játékosok között. Emiatt, valamint az U14-es
bajnokságban való szereplés következtében a technikailag és taktikailag érettebb
játékosok az U14-es korosztállyal edzettek.
Az U11-hez hasonlóan, az ősz folyamán az U13-asokkal is végig kellett skálázni az
alapokat, így itt is jelentős szerepet kapott az edzéseken a labdaérzékelés-, valamint
az átadások-átvételek oktatása, illetve gyakorlása. Bár a mai napig rengeteget kell
csiszolni a technikán, és fejleszteni a taktikai tudáson, mégis mivel valamelyest
jobban haladt ez a korosztály az U11-hez képest, így korábban megkezdődhetett az
emberelőnyös pozíciós-, illetve elmozgó játékok sűrűbb gyakorlása. A párharc
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szintén rendszeresen visszatérő edzéscél volt. Hetente három alkalommal, 75-90
perces edzéseken gyakoroltunk.
Versenyeztetés
Az ősz folyamán a csapat jelentős része elsősorban a Bozsik Egyesületi Program
tornáin mérette meg magát öt hétvégén keresztül. A megfelelő terhelés biztosítva volt
a fiúknak, hiszen a tornánkénti 4 db 25 perces mérkőzés, a 8+1-es felállás, valamint
az 50x70 méteres pálya ezt lehetővé is tette számukra. A tornákon rendre jól
szerepeltünk, sokszor igen szép és látványos futballt játszva.
A Bozsik tornákon kívül páran rendszeresen pályára léptek a Pest megyei U14-es
bajnokság I. osztályában, ahol igen jó teljesítményt nyújtva az első helyen zárta a
csapat az őszi szezont.
A téli időszak beköszöntével november végén egy négy csapatos tornán vettünk
részt Tápiószentmártonban, ahol egy győzelmet, egy döntetlent és egy vereséget
elérve végül a 3. helyen zártunk az Abony KID FC és az Aranyszarvas SE csapatai
mögött, megelőzve a Nagykáta SE gárdáját. Ezen felül a Bozsik Egyesületi Program
kereteiben szervezett két téli teremtornán is részt vettünk, melyek helyszínéül
Tóalmás és Nagykáta szolgált. Jelenleg pedig továbbra is harcban állunk a
továbbjutásért a Pest Megyei Futsal7vége küzdelmeiben, ahol az első két fordulóban
a 2. helyről, míg a 3. fordulóban a 4. helyről vártuk a folytatást.

Összegzés
Az U13-as csapatot is mindenképpen megilleti a dicséret, hiszen a többség igen
szorgalmasnak, figyelmesnek és tanulni vágyónak mutatkozott, melynek meg lesz az
eredménye. Viszont itt is jelentős időt igényel még mire a lemaradt játékosok meg
tudják közelíteni képzettebb társaikat.
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U14-es korosztály
2015. I. félév
(2001-2002-es születésű játékosok)

Edző: Tábori Zoltán
Az őszi szezont a NB.II. 11. helyén záró U14-es csapat a tél folyamán sajnos
jelentősen megfogyatkozott, hiszen a nyáron igazolt 3 fő 2002-es játékos nem tudott
megbirkózni a magasabb osztályban való szereplés követelményeivel, valamint
további két játékos is úgy döntött, hogy nem folytatja a futballt. Szerencsére ketten
csatlakoztak hozzánk, ám a létszámcsökkenés így is jelentősen megpecsételte
sorsunkat tavasszal, hiszen a sérülések miatt sokszor épphogy ki tudtunk állni, és
akkor is többségében fiatalabb évjáratból, hiszen 2001-es születésű játékosaink alig
voltak. Azonban dicséretére legyen mondva a srácoknak, hogy még így is,
legtöbbször csere nélkül lejátszva a meccseket, a bajnokság végére javítani tudtak a
tabellán való helyezésükön. Ez azért is érdem, hiszen nagyvárosok utánpótlás
egyesületei ellen tudták ezt elérni, valamint az NB.I.-es felnőtt csapattal rendelkező
Budapest Honvédot is ellenfeleink között tudhattuk.
Felkészülés
Az előző évekhez hasonlóan, a téli időszakban idén is heti 2x1 órát tudtunk edzésre
fordítani a helyi tornacsarnokban. A foglalkozásokon felül ekkor az U15-ös csapathoz
csatlakozva a Pest megyei futsal bajnokság és a T.T.T.T. kupa segítettek a
felkészülésben. A futsal bajnokság három fordulós csoportköréből első helyen
jutottunk tovább a középdöntőbe, megelőzve a Nagykáta SE és a Sülysápi
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Gyerekfoci csapatait. A középdöntőn sajnos nem tudtunk részt venni, mivel azt
március végén rendezték és egybe esett az NB.II.-es nagypályás bajnoki
mérkőzésünkkel. A T.T.T.T. kupát azonban sikerült elhódítanunk, hiszen mind a négy
fordulót megnyertük.
Az országos II. osztály küzdelmei számunkra március 7-én kezdődtek, így január
végén már a Sági úti pályán kezdtük a 6 hetes felkészülést. A keddi, csütörtöki és
pénteki edzésnapokon kívül a hétvégéken edzőmérőzések, illetve további edzések
biztosították a megfelelő terhelést a srácoknak. Az edzések időtartama 1,5-2 óra volt.

-

1-2. hét: cél az alapállóképesség megszerzése, illetve fejlesztése, melyet főként
intenzív labdás gyakorlatokkal és játékokkal igyekeztem megvalósítani.

-

3-4. hét: cél egyre inkább az egyéni képességek fejlesztése, a technikai elemek
rögzítése.

-

5-6. hét: cél a taktikai feladatok gyakorlása, rögzítése.

A labdás és a labdanélküli koordináció végig a heti edzések meghatározó része volt.
Tavaszi versenyidőszak
A bajnokság kezdete után is heti három alkalommal edzett a csapat, a szokásos
keddi, csütörtöki, és pénteki időpontokban. Az adott napokon általában az alábbi
edzéscélok szerepeltek a megvalósítandó tervek között, természetesen figyelembe
véve az előző hétvégi mérkőzésen megmutatkozó hiányosságokat:
- A keddi edzések elsődleges célja volt a felkészülési időszakban elért
alapállóképesség szinten tartása, valamint a párharcok és a létszámazonos játékok
gyakorlása.
- A csütörtöki edzéseken főként létszámfölényes játékok, a labdabirtoklás fejlesztése
került előtérbe.
- A pénteki edzések leginkább a taktikai elemek, valamint támadásvezetések, illetve
rögzített szituációk gyakorlásával teltek.
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Versenyeztetés
Az NB.II.-es bajnokság tavaszi szezonját 16 csapat közül a 11. helyről várta az U14es gárda. A korábban már említett létszámgondok ellenére végig kitartóan küzdöttek
a srácok, szorgalmasan részt vettek az edzéseken és rendkívül jól helyt álltak
tavasszal, így nem véletlen, hogy egy helyet sikerült előrelépni a tabellán.
U14 - NB.II. Közép-Keleti csoport végeredménye
Hely

Csapat

Mérk.

Győz.

Dönt.

Ver.

Rúg.
gól

Kap.
gól

Gólarány

Pont

1.

MAGLÓDI TCTESTVÉRISÉG

30

26

1

3

203

19

184

79

2.

GÖDÖLLŐI SK

30

24

1

5

224

45

179

73

3.

BUDAPEST HONVÉDMFA

30

23

4

3

177

29

148

73

4.

ESMTK-AIRNERGY

30

22

3

5

187

43

144

69

5.

DUNAHARASZTI MTK

30

20

3

7

137

66

71

63

6.

FC HATVAN

30

20

3

7

122

68

54

63

7.

SALGÓTARJÁNI BTC

30

18

4

8

105

74

31

58

8.

KŐBÁNYAI ISE

30

14

3

13

123

92

31

45

9.

CSEP-GÓL FC SE

30

10

4

16

70

107

-37

34

10.

TÁPIÓSZECSŐ FC

30

10

2

18

72

135

-63

32

11.

SZANDA FOCISULI SE

30

10

1

19

64

111

-47

31

12.

VERESEGYHÁZ VSK

30

9

2

19

55

125

-70

29

13.

CSEPEL FC

30

4

4

22

51

181

-130

16

14.

TÖKÖL VSK

30

4

2

24

31

175

-144

14

15.

FERIHEGY VECSÉS

30

3

2

25

27

246

-219

11

16.

FC DABAS

30

3

1

26

43

175

-132

10

23

A bajnokságon kívül az U14-ben szereplő, ám egy évvel fiatalabb szecsői játékosok
közül négyen is aktív részesei lehettek a 14 egyesületet magában foglaló
Tápiószecső alközpont válogatott sikerének, mely az Országos Strandlabdarúgó
Torna Pest megyei selejtezőjéből 11 másik alközpont válogatottat maga mögé
utasítva szerezte meg a továbbjutást Dabason. Délelőtt nagypályán „melegítettünk
be a későbbi csoportellenfeleinkkel szemben, ahol mindhárom meccsünket hoztuk.
Az alközpontválogatottak közötti nagypályás mérkőzések eredményei
Tápiószecső alközpont – Szigetszentmiklós alközpont: 3-1
Tápiószecső alközpont – Veresegyház alközpont: 4-0
Tápiószecső alközpont – Dunakeszi alközpont: 1-0
Az Országos Strandlabdarúgó Torna Pest megyei selejtezőjének eredményei
Csoportmérkőzések:
Tápiószecső alközpont – Szigetszentmiklós alközpont: 4-1
Tápiószecső alközpont – Veresegyház alközpont: 9-6
Tápiószecső alközpont – Dunakeszi alközpont: 3-4
Elődöntő: Tápiószecső alközpont – Budaörs alközpont: 5-2
Döntő: Tápiószecső alközpont – Dunakanyar-Szentendre alközpont: 4-4, büntetők
után: 11-10.
A torna legjobb kapusának Vajda Szabolcsot választották.
Az egy héttel később Telkiben megrendezésre kerülő országos döntőn sajnos nem
tudtuk a selejtezőn mutatott teljesítményünket hozni, így nem értünk el dobogós
helyezést.
Összességében úgy vélem, hogy a fiúk rengeteg tapasztalatot szereztek mind az
NB.II.-ben, mind pedig az egyéb tornákon, melyek a jövőben biztos, hogy hasznukra
válnak.
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2015. II. félév
(2002-2003-as születésű játékosok)

Edző: Tábori Zoltán
Az elmúlt szezonban az NB.II.-es U14-es bajnokságban edződő 2002-es születésű
játékosok számára mindenképpen fontosnak tartottam, hogy ősztől ugyanúgy U14esként, de immár nem idősebbek ellen játszva szerepeljenek. Mivel az országos II.
osztályba továbbra is párban kellett nevezni az U15-ös korosztállyal együtt, így idén
a Pest megyei I. osztály küzdelmeihez csatlakoztunk.
Szakmai képzés
A megyei bajnokság rajtja szeptember közepére datálódott, így bár július közepén el
kezdtünk edzeni, a felkészülés valójában augusztus elején indult a csapat számára.
A 6 hetes felkészülés első két hetében a kondíció és az alapállóképesség
fejlesztésével foglalkoztunk, elsősorban magas intenzitású labdás feladatokkal,
valamint

koordinációs

gyakorlatokkal.

A

második

két

héten

valamelyest

csökkentettünk az intenzitáson és az egyéni képességek fejlesztése került előtérbe a
technikai elemek gyakorlása által. Az utolsó két héten pedig a taktika begyakorlására
helyeződött a hangsúly, különös tekintettel a támadás-, a védekezés-, illetve az azok
közötti váltások során felmerülő szituációkra.
Az edzések mindvégig kedden, csütörtökön és pénteken zajlottak, valamint üres
hétvégeken az egyik napra is beillesztettem egy-egy foglalkozást, melynek
elsődleges célja a mérkőzésjáték gyakorlása volt. Az edzések időtartama 1,5-2 órát
tett ki.
A felkészülés részét képezték az Airnergy, a Nagykáta SE és az Aranyszarvas SE
elleni edzőmérkőzések, melyek jól szolgálták az aktuális állapotunk felmérését, hogy
mennyire tudjuk a mérkőzésen is megvalósítani az edzésen gyakoroltakat.
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Versenyeztetés
A Pest megyei I. osztály küzdelmei az U14-es csapat számára szeptember 17-én
indultak, még pedig egy igen jó sorozattal, hiszen első 5 mérkőzésünket megnyertük.
A négy magabiztos győzelmen felül leginkább a Vác VLSE elleni 5-3-as hazai sikert
emelném ki, ahol 28 perc alatt 4 gólos előnyre tettünk szert, és bár a második
játékrészben sikerült ellenfelünknek faragni a hátrányból, a sokat érő 3 pont a miénk
lett. A 6. fordulóban a Nagykáta SE ellen vívott rangadón hiába vezettünk és
hagytunk ki számtalan ziccert, végül sikerült kiegyenlíteniük a vendégeknek. A
döntetlen azonban nem szegte kedvünket, és a további két találkozón ismét
győztesen hagytuk el a pályát, így összességében 7 győzelemmel, 1 döntetlennel és
vereség nélkül zártuk az őszi szezont a tabella élén, 4 pontos előnnyel várva a
tavaszi folytatást.
U14 – Pest megyei I. osztály 2015/2016. őszi szezon végeredménye
Hely

Csapat

Mérk.

Győz.

Dönt.

Ver.

Rúg.
gól

Kap.
gól

Gólarány

Pont

1.

Tápiószecső FC

8

7

1

0

33

6

27

22

2.

Vác VLSE

8

6

0

2

44

10

34

18

3.

Nagykáta SE

8

5

3

0

26

8

18

18

4.

Vác-Deákvár SE

8

5

1

2

27

13

14

16

5.

Sülysápi GYE

8

3

0

5

20

20

0

9

6.

Tura VSK

8

2

2

4

16

22

-6

8

7.

Kistarcsai VSC

8

2

0

6

9

38

-29

6

8.

Főnix ISE

8

1

1

6

9

19

-10

4

9.

Törökbálint LASE

8

1

0

7

7

55

-48

3

A téli időszakban is szinte minden hétvégére jutott esemény. Elsőként a Dabason
megrendezésre került 6 csapatos tornát emelném ki, ahol végig jó teljesítményt
nyújtva, az elődöntőben a Monor SE csapatát 7-0-ra legyőzve, a döntőben pedig az
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UTE ellen 5-2 arányban aratott sikerrel szereztük meg a trófeát, megelőzve az UTE,
a Monor, a Csepel, a Dabas és a Kecskeméti TE csapatait. A torna legjobb játékosa
Danyi Alex lett.
Ezt megelőzően Vecsésen vettünk részt egy Farsangi tornán, melyen a Csep-Gól
FC, valamint a Vecsés két csapatát megelőzve végeztünk az első helyen. A torna
gólkirálya Csikós Arni lett.
A 4 fordulóból álló T.T.T.T. kupán az utolsó pillanatig kiélezett volt a verseny, ám
sajnos végül be kellett érnünk egy ezüst éremmel a Nagykáta SE mögött, megelőzve
a Tura VSK és az Aranyszarvas SE csapatait. A torna legjobb játékosa Kelemen
Dominik lett.
A Pest megyei Futsal7végén az U14-es srácok adták az U15-ös csapat gerincét,
kiegészítve két 2001-es játékossal. Azonban nem volt teljes a gárda, hiszen Gulyás
Bence és Panyi Kristóf futsalban az Aramis SE igazolt játékosai. A csapat így is
bejutott a középdöntőbe, ahonnan azonban már nem volt tovább számunkra.
Összegezve a szezont, úgy gondolom, hogy egy jóra sikeredett felkészülés után
szinte megállás nélkül jól teljesítettek a srácok az elmúlt fél évben, aminek meg is lett
az eredménye, hiszen sikert sikerre halmoztak az ősz és a tél folyamán. Bízom a
hasonló folyatásban.
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U15-ös korosztály
2015. I. félév
(2000-2001-es születésű játékosok)

Edző: Tábori Zoltán
Az őszi szezont a NB.II. 10. helyén záró U15-ös csapatra is komoly hatással voltak a
télen távozók, így az U14-el karöltve kellett sokszor „sakkozni”, hogy melyik 2001-es
születésű játékos hol játsszon az adott bajnoki mérkőzésen, hogy mindkét korosztály
megfelelően ki tudjon állni. Éppen ezért nagy dicséret illeti meg az U15-ös
labdarúgókat is, hiszen kitartóan küzdve végül ők is a 10. helyet szerezték meg a 16
csapatos bajnokságban.
Felkészülés
A többi korosztállyal megegyezően, az idei téli időszakban is heti 2x1 óra foglalkozás
jutott számunkra a helyi tornacsarnokban. A terhelést valamelyest növelte, hogy két
téli teremtorna-sorozatban is részt vett az U15-ös csapat, így a hétvégékre is
rendszeresen jutott fizikai igénybevétel.
Elsőként a négy fordulón keresztül tartó T.T.T.T. kupa rajtolt, ahol végül mind a négy
helyszínen az első helyet szereztük meg, így összességében 11 győzelemmel, 1
döntetlennel és vereség nélkül sikerült elhódítanunk a kupát a Nagykáta SE, a
Maglódi TC és a Sülysáp KSK elől. A sorozat legjobb játékosa Makádi Martin, míg
legjobb kapusa Drótár István lett.
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A Pest megyei U15-ös futsal bajnokság három fordulós csoportköréből első helyen
jutottunk tovább a középdöntőbe, megelőzve a Nagykáta SE és a Sülysápi
Gyerekfoci két csapatát. A középdöntőn azonban sajnos nem tudtunk részt venni,
mivel azt március végén rendezték és egybe esett az NB.II.-es nagypályás bajnoki
mérkőzésünkkel.
Első tavaszi bajnoki mérkőzésünkre március 7-én került sor, ezért január végén már
a kinti füves pályán kezdtük a 6 hetes felkészülést. A keddi, csütörtöki és pénteki
edzésnapokon kívül a hétvégéken edzőmérőzések, illetve további edzések
biztosították a megfelelő terhelést a gyerekek számára. A foglalkozások időtartama
1,5-2 óra volt.
-

1-2. hét: cél az alapállóképesség megszerzése és kondícionális fejlődés főként
intenzív labdás gyakorlatokkal és játékokkal, valamint koordinációs eszközökkel.

-

3-4. hét: cél az egyéni képességek és technikai elemek fejlesztése.

-

5-6. hét: cél a taktikai feladatok gyakorlása, rögzítése.

A felkészülési időszak végéhez közeledve több edzőmérkőzést is játszottunk a
különböző hétvégéken, melyek hasznosan kiegészítették az edzésmunkát, segítettek
meccsszituációban gyakorolni a tanultakat. Edzőpartnereink voltak a Ceglédi VSE
(két alkalommal is), a Nagykáta SE és a Jászapáti VSE.
Tavaszi versenyidőszak
A bajnokság közben is hetente háromszor edzettünk. A szokásos edzésnapokon
tartott foglalkozások alapvetően az alábbi célok mentén zajlottak, természetesen
mindig

kiemelten

kezelve

az

előző

hétvégi

mérkőzésen

megmutatkozó

hiányosságokat:
- Kedd: alapállóképesség szinten tartása, párharcok és létszámazonos játékok
gyakorlása.
- Csütörtök: létszámfölényes játékok, labdabirtoklás fejlesztése.
- Péntek: taktikai elemek, támadásvezetések, rögzített szituációk gyakorlása.
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Versenyeztetés
Az NB.II.-es bajnokság tavaszi szezonját 16 csapat közül a 8. helyről várta az U15-ös
alakulat. Bár a bajnokság végére 2 hellyel hátrébb sorolódtunk, mégis a problémákat
ismerve azt kell mondjam, hogy igen tisztességesen helytálltak a fiúk.
U15 - NB.II. Közép-Keleti csoport végeredménye
Hely

Csapat

Mérk.

Győz.

Dönt.

Ver.

Rúg.
gól

Kap.
gól

Gólarány

Pont

1.

SALGÓTARJÁNI
BTC

30

26

2

2

169

15

154

80

2.

BUDAPEST
HONVÉD-MFA

30

24

3

3

180

28

152

75

3.

GÖDÖLLŐI SK

30

20

3

7

139

53

86

63

4.

FERIHEGY
VECSÉS

30

20

2

8

103

31

72

62

5.

CSEP-GÓL FC SE

30

19

5

6

141

47

94

62

6.

KŐBÁNYAI ISE

30

18

4

8

113

65

48

58

7.

CSEPEL FC

30

17

2

11

87

79

8

53

8.

FC DABAS

30

14

5

11

55

61

-6

47

9.

ESMTK

30

10

8

12

67

76

-9

37

10.

TÁPIÓSZECSŐ
FC

30

10

5

15

39

62

-23

35

11.

RÁCKEVE VAFC

30

10

2

18

72

101

-29

31

12.

DUNAHARASZTI
MTK

30

8

2

20

39

136

-97

26

13.

FC HATVAN

30

7

3

20

63

107

-44

24

14.

VERESEGYHÁZ
VSK

30

5

1

24

36

167

-131

15

15.

MAGLÓDI TC

30

4

2

24

24

171

-147

14

16.

SZANDA
FOCISULI SE

30

3

1

26

21

149

-128

10
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U16-os korosztály
2015. II. félév
(2000-2001-es születésű játékosok)

Edző: Minik Gábor
Az egyesület vezetősége szeptember utolsó hetében, a szükséges átszervezés után,
megbízott a Tápiószecső FC U-16-os korosztályának felkészítésével és vezetésével.
A korosztályhoz a tavalyi U15-ös korosztályunkból megmaradó játékosok tartoztak,
emellett az U14-es korosztályból a 2002-es születésű játékosok rendszerint a csapat
rendelkezésére álltak.

Szakmai képzés
A nyári felkészülési időszakot még Tábori Zoltánnal végezte az együttes, majd a
szeptember végi váltást követően a 2002-es születésű játékosok (U14) maradtak
saját korosztályukban, míg a 2000/2001-es születésű játékosaink az U19-es
csapattal együtt folytatták a szakmai munkát.
Az U19-es korosztálynál elkészített éves képzési tervnek megfelelően heti három
edzést jelöltem meg, amit az őszi versenyidőszakban tartani is sikerült. Edzéseinket
a Sági úti futballpályán végeztük, normál körülmények között tudtunk folyamatosan,
hatékonyan, jó létszám mellett dolgozni. Általában 90-120 perces foglalkozásokkal
igyekeztem a játékosaim egyéni képességeit, a csapatjátékot fejleszteni, a technikaitaktikai tudásszintet növelni.
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A heti három labdarúgó foglalkozás szakmai tervezésénél, felépítésénél figyelembe
vettem a korosztályokra jellemző specifikumokat és irányelveket, illetve alkalmazott
játékrendszereket (4-4-2, 4-5-1), ennek megfelelően a következőképpen készültünk:

Hétfő:
Cél -> Technika: egyéni mozgáskoordináció és labdás koordinációs képzés,
bázistechnika fejlesztése, párharcok gyakorlása

Szerda:
Cél -> Technikai + taktika: összjátékelem gyakorlatok, nagy koordináció (alap és
alkalmazott koordinációs gyakorlatok edzéscél és a pálya zónáinak /védő, középső,
támadó/ megfelelően), csapatrész gyakorlások ellenfél nélkül és ellenféllel szemben
(labdakihozatalok, támadásvezetések, kontrajáték elemek), nagy mérkőzésjáték

Péntek:
Cél -> Technika + taktika: mérkőzés alaptényezőihez (labdabirtoklás, labdabirtoklás
váltása, ellenfél labdabirtoklása) igazodó edzéscél, pozíciós játékok gyakorlása és
alkalmazása (létszámfölényes kisjátékok a pálya zónáiban), kontrajáték gyakorlása
Edzéseink változatosak és hatékonyak voltak, több játékosnál figyeltem meg
nagymértékű fejlődést, mind technikai, mind taktikai szempontból.

Versenyeztetés
A csapat az U16-os Pest megyei bajnokság, I. osztály osztályában szerepelt,
számszerűen a következőképpen:
13 mérkőzés:

5 győzelem, 4 döntetlen, 4 vereség
34 lőtt gól, 25 kapott gól, 19 pont

13 mérkőzés után az 5. helyet foglaljuk el a tabellán, 6 ponttal lemaradva az immár
dobogós helyezéstől.
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A bajnokság igen szélsőséges, egy-két igazán kiemelkedő, erős, közepes és
gyengébb játékerőt képviselő csapatokat egyaránt felvonultat. Nem csak a
bajnokságról mondható el, hogy szélsőséges, sajnos a mi teljesítményünkről is,
hiszen rendkívül ingadozó volt. Hol remek teljesítménnyel és játékkal rukkolt elő a
csapat, de volt, hogy minden téren alulmúltuk önmagunkat. Nagyarányú győzelmek
mellett beleszaladtunk egy-két nagyobb arányú vereségbe is, illetve bravúros
győzelmek mellett voltak elkerülhető pontveszteségeink is. Példának okáért a
bajnokság egyik legkiemelkedőbb csapata a Kistarcsai VSC ellen, az első
nagyarányú idegenbeli vereség után, hazai pályán 3-0-s győzelmet értünk el, de
ugyanúgy otthoni környezetben képesek voltunk 0-0-át játszani az utolsó előtti UFC
Gyömrő csapata ellen. Pár játékos képes volt folyamatosan jó és kiegyensúlyozott
teljesítményre, a többség viszont igencsak ingadozó teljesítménnyel tudta le az őszi
szezont.

Célom a szezon második felére, hogy mind egyénileg, mind csapat szinten előrébb
lépjünk technikai illetve taktikai szempontból is, és a folyamatos képzés hatására egy
sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítménnyel illetve játékkal odaérjünk a dobogós
helyezésre.
Összességében elégedett vagyok a csapat edzéseken és mérkőzéseken való
teljesítményével és hozzáállásával. Az edzéslátogatottság 75-80% körüli volt az ősz
folyamán, ami megfelelő volt, és nagyban hozzásegített minket hatékony
edzésmunkához.
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U19-es korosztály
2015. II. félév
(1997-1999-es születésű játékosok)

Edző: Minik Gábor
Az egyesület vezetősége az új labdarúgó idény előtt a Tápiószecső FC U-19-es
korosztályának felkészítésével és vezetésével bízott meg – a szakmai munkát
örömmel vállaltam. A korosztályhoz a tavalyi U21-es csapatból megmaradó
játékosok tartoztak, emellett az U16-osok közül rendszerint lehetőséghez jutott több
2000-es születésű játékosunk is.

Szakmai képzés
Az éves képzési terv elkészítését követően 2015. július 13-án kezdtük meg közös
munkánkat, illetve a felkészülést a Pest megyei I. osztályú U19-es bajnokságra. Az
éves tervben heti három edzést jelöltem meg: a nyári felkészülési-; illetve az őszi
versenyidőszakban is tudtuk tartani az eltervezett edzésszámot. Szeptember végétől
miután a vezetőség megbízott az U16-os korosztály felkészítésével is, az U16 (csak
a 2000/2001-es születésű játékosok) és az U19-es korosztály együtt készült.
Edzéseinket a Sági úti futballpályán végeztük, normál körülmények között tudtunk
folyamatosan, hatékonyan dolgozni. Általában 90-120 perces foglalkozásokkal
igyekeztem a játékosaim egyéni képességeit, a csapatjátékot fejleszteni, a technikaitaktikai tudásszintet növelni.

34

A heti három labdarúgó foglalkozás szakmai tervezésénél, felépítésénél figyelembe
vettem a korosztályra jellemző specifikumokat és irányelveket, illetve alkalmazott
játékrendszereket (4-4-2, 4-5-1), ennek megfelelően a következőképpen készültünk:

Hétfő:
Cél -> Technika: egyéni mozgáskoordináció és labdás koordinációs képzés,
bázistechnika fejlesztése, párharcok gyakorlása

Szerda:
Cél -> Technikai + taktika: összjátékelem gyakorlatok, nagy koordináció (alap és
alkalmazott koordinációs gyakorlatok edzéscél és a pálya zónáinak /védő, középső,
támadó/ megfelelően), csapatrész gyakorlások ellenfél nélkül és ellenféllel szemben
(labdakihozatalok, támadásvezetések, kontrajáték elemek), nagy mérkőzésjáték

Péntek:
Cél -> Technika + taktika: mérkőzés alaptényezőihez (labdabirtoklás, labdabirtoklás
váltása, ellenfél labdabirtoklása) igazodó edzéscél, pozíciós játékok gyakorlása és
alkalmazása (létszámfölényes kisjátékok a pálya zónáiban), kontrajáték gyakorlása
Edzéseink változatosak és hatékonyak voltak, több játékosnál figyeltem meg
nagymértékű fejlődést, mind technikai, mind taktikai szempontból.

Versenyeztetés
A csapat az U19-es Pest megyei bajnokság, I. osztály, Keleti csoportjában szerepelt,
számszerűen a következőképpen:
11 mérkőzés:

6 győzelem, 2 döntetlen, 3 vereség
31 lőtt gól, 22 kapott gól, 20 pont

11 mérkőzés után a 4. helyet foglaljuk el a tabellán, mindössze 3 ponttal lemaradva a
dobogóról és 5 pont hátrányban a listavezetőhöz képest.
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A bajnokság összességében kiegyensúlyozott, többségében jó játékerőt képviselő
csapatokból áll, néhány szélsőséges eredményt leszámítva, szoros, kiegyensúlyozott
mérkőzéséket játszottunk az ősz folyamán. Legjobb eredményünk egy hazai pályán
elért 7-0-s győzelem a Péceli SSE ellen, míg sajnos szintén hazai pályán
beleszaladtunk egy 7-1-es vereségbe a tavaly még NB.II.-ben szereplő Maglódi TC
ellen, ami a legnagyobb arányú vereségünk volt az elmúlt fél szezonban.
Több játékosom is rendszerint tartósan jól és kiegyensúlyozottan teljesített az ősz
folyamán, míg többek ingadozó teljesítménnyel rukkoltak elő.

Célom a szezon második felére, hogy mind egyénileg, mind csapat szinten előrébb
lépjünk technikai illetve taktikai szempontból is, valamint még kiegyensúlyozottabb
játékkal és teljesítménnyel minél előkelőbb helyen zárjunk a tabellán a szezon
végeztével.
Összességében elégedett vagyok a csapat edzéseken és mérkőzéseken való
teljesítményével és hozzáállásával. Az edzéslátogatottság 75-80% körüli volt az ősz
folyamán,

ami

megfelelő,

és

nagyban

edzésmunkához.
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hozzásegített

minket

hatékony

U21-es korosztály
2015. I. félév
(1994-1999-es születésű játékosok)

Edző: Minik Gábor
Az egyesület vezetősége a 2014/2015-ös idény előtt a Tápiószecső FC U-21-es
korosztályának felkészítésével és vezetésével bízott meg – a szakmai munkát
örömmel vállaltam.
Az őszi szezont követően történtek változások a csapat összetételét illetően. A
korábban a felnőtt csapatból rendszerint visszajátszó Varga Vince (Tápiósági KSK)
és Potóczki Zsolt (FC Esztergom) távoztak, Rostás Gáborral (személyes problémák),
Kocsis Péterrel (súlyos térdsérülés), Bubori Dezsővel (tanulmányi okok) pedig nem
számolhattam a tavaszi szezonban. Érkezett viszont Kiss Bence (Szent István SE),
hazatért Nagy Bence, továbbá visszatért Majzik Balázs és Majzik Bence a felnőtt
csapatunkhoz, akik számos alkalommal segítségére voltak ifjúsági csapatunknak.
Szakmai képzés
A téli, termi időszak folyamán heti 2 alkalommal másfél órát készült az U21-es
korosztály, emellett számos teremtornán (Szvitek Kupa, Lezsófi Lajos Emléktorna,
TTTT. kupa) vettünk részt.
A tavaszi versenyidőszakban (2015. január 26-tól), az őszi versenyidőszakhoz
hasonlóan heti három edzést jelöltem meg, az eltervezetett edzésszámot végig
tartottuk. Edzéseinket a Sági úti futballpályán végeztük, jó körülmények között
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tudtunk

folyamatosan,

hatékonyan

dolgozni.

Általában

90-120

perces

foglalkozásokkal igyekeztünk a játékosaim egyéni képességét, a csapatjátékot
fejleszteni, a technikai-taktikai tudásszintet növelni.
A heti három labdarúgó foglalkozás szakmai tervezésénél, felépítésénél figyelembe
vettük a korosztályra jellemző specifikumokat és irányelveket, illetve alkalmazott
játékrendszereket (4-4-2), ennek megfelelően a következőképpen készültünk:

Hétfő:
Cél -> Technika: egyéni mozgáskoordináció és labdás koordinációs képzés,
bázistechnika fejlesztése, párharcok gyakorlása

Szerda:
Cél -> Technikai + taktika: összjátékelem gyakorlatok, nagy koordináció (alap és
alkalmazott koordinációs gyakorlatok edzéscél és a pálya zónáinak /védő, középső,
támadó/ megfelelően), csapatrész gyakorlások ellenfél nélkül és ellenféllel szemben
(labdakihozatalok, támadásvezetések, kontrajáték elemek), nagy mérkőzésjáték
Péntek:
Cél -> Technika + taktika: mérkőzés alaptényezőihez (labdabirtoklás, labda
birtoklás váltása, ellenfél labdabirtoklása) igazodó edzéscél, pozíciós játékok
gyakorlása és alkalmazása (létszámfölényes kisjátékok a pálya zónáiban),
kontrajáték gyakorlása
Versenyeztetés
A csapat a sikeres őszi szezont követően a Pest megyei I. osztály Keleti
csoportjában szerepelt a következőképpen:
11 mérkőzés:

4 győzelem, 2 döntetlen, 5 vereség
29 lőtt gól, 24 kapott gól, 14 pont

A korosztály a 12 csapatos bajnokság 6. helyén zárt a szezon végeztével.
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Összegzés, következtetések
Annak

ellenére,

hogy

rendkívül

fiatal

csapattal

vágtunk

neki

az

U21-es

bajnokságnak, egy igen sikeres őszt tudhattunk magunk mögött, hiszen csoportunk
3. helyén végeztünk, ezáltal tavasszal a Pest megyei I. osztály Keleti csoportjában
versenyezhettünk. A bajnokság nagyon kemény és kiegyensúlyozott volt, egyetlen
nagyobb arányú győzelmet leszámítva minden mérkőzésünk szoros eredményt és jó
küzdelmet hozott. Sajnos első bajnoki mérkőzésünk során három alapemberünket is
elveszítettük hosszabb távra, aminek következményeként gyengén kezdtük az új
bajnokságot, értékes pontokat veszítettünk, ennek ellenére a bajnokság végére
stabilan a középmezőny tagjai lettünk, mindössze pár ponttal elmaradva a dobogós
helyezésektől.
Az I. osztályú megyei bajnokság, ahol rendszerint jóval idősebb, fizikálisan erősebb
és

jó

játékerőt

képviselő

csapatokkal

találkozhattunk,

abszolút

a

csapat

előrehaladását és fejlődését szolgálta a tavasz során, amiből a jövőben csak
profitálhatunk, hiszen, ahogy említettem, minden mérkőzésünk küzdelmes, jó iramú
összecsapást hozott. Értékes tapasztalatokkal gazdagodtunk, fizikálisan erősödött a
csapat, és a játék bizonyos elemeiben is sokat fejlődtünk. Mivel ebben a
korosztályban elsődleges célpontok közé tartozik a bajnokságérettség kialakítása,
fontos, hogy a jövőben egyénileg és csapatként is stabilizálni tudjuk a jó
teljesítményt, ezáltal még több jó eredménynek örülhessünk.
Összességében azonban elégedett vagyok a csapat edzéseken és mérkőzéseken
való teljesítményével és hozzáállásával. Az edzéslátogatottság 80% körüli volt az ősz
folyamán,

ami

megfelelő,

és

nagyban

hozzásegített

minket

a

hatékony

edzésmunkához. Ami negatívum, az a tagdíjbefizetés aránya, ami nagyságrendileg
sajnos 30-40%-os volt ebben a félévben.
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Női csapat
2015. I. félév
Edző: Szöllősi Tóth András
A 2014-2015. évi Pest Megyei 3/4 pályás bajnokságban azzal a céllal indultunk, hogy
megvédjük bajnoki címünket. A bajnokcsapatból távozott két játékos (egy védő és a
kapus), így 12-en maradtunk!
Szakmai képzés
90-110 perces edzések a ¾ pályáról a nagypályás labdarúgóvá válás építőkövei
mentén zajlottak (a vezetés 2015 nyarától az NB.II-ben való indulást tűzte ki célul). A
felkészülési program ennek szellemében lett összeállítva.

Feladatok:
Folyamatos technikai képzés mellett nagy hangsúlyt fektettem a taktikai és fizikális
képzésre.

A mindennapok feladatai:
Kint a pályán heti 3x90’ edzés,
Torna csarnokban heti 2x60’ edzés.
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Versenyeztetés
Pest Megyei ¾ pályás Női felnőtt bajnokság:
-

Őszi szezon: 4. hely 6 győzelem, 1döntetlen, 3 vereség 43-8 gólarány 19 pont

-

Bajnokság vége: 4. hely 12 győzelem, 3 döntetlen, 5 vereség 81-18 gólarány
39pont

Női Futsal7vége: 2. hely
Tekiré torna: 1. hely
A tavasz folyamán nagyot léptünk előre egyénileg és csapatként is. Jó és kiváló
mérkőzés teljesítmények egyéni és csoport szinten, ám ez 5 mérkőzésen nem
párosult eredménnyel (sok-sok kimaradt helyzet). A monori csapatot kivéve minden
ellenfelet játékban felülmúltuk, még a vesztes mérkőzéseken is!
Értékesnek tartom a 4. helyet, mert az egész szezont kapus nélkül játszottuk le!
Értékes a jövőre nézve, hogy mi rúgtuk a legtöbb gólt!
Amiben sokat kell fejlődni: fizikális – állóképesség.
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2015. II. félév
Edző: Szöllősi Tóth András
2014-2015 bajnoki szezon végén két játékos befejezte a labdarúgást, négy játékos a
legmagasabb osztályba igazolt: 3 fő az MTK, míg 1 fő a Budapest Honvéd
csapataihoz. Ez számunkra azt jelentette, hogy nem csupán az NB.II.-ben való
indulás, de még a Pest megyei bajnokságban való részvétel is veszélybe került!
Elkezdődött a felkészülés 2015-2016 évi bajnokságra mindössze két játékossal, akik
itt maradtak a korábbi csapatból! Négy héttel az őszi rajt előtt érkezett egy játékos
Turáról és öt játékos az iskolai lánycsapatból (akik a 20x40 méteres pályán kívül még
máshol nem játszottak eddig). Továbbra is kapus nélkül maradtunk!
Szakmai képzés
Cél: rövid idő alatt a ¾ pályás játékra alkalmas csapat kialakítása volt.
Feladatok: Folyamatos technikai képzés mellett a siker másik két összetevőjének is
(taktika + ető) nagy szerepe volt az edzések anyagában.

A mindennapok feladatai:
Kint a pályán heti 3 x 90’-100’ edzés.
Versenyeztetés
Pest Megyei ¾ pályás Női felnőtt bajnokság
-

őszi szezon: 3. hely, 8 győzelem, 0 döntetlen, 4 vereség 53-32 gólarány 24 pont

Nagyon rosszul sikerült rajt után - Dabas elleni vereség, holott már azon a
mérkőzésen is nagyon sok pozitív dolog volt – mérkőzésről mérkőzésre lettünk
„játszó és eredményes” csapat. A nyári események után nagyon-nagy éréke van a 3.
helynek! Bízom a további fejlődésben!
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Kapusedzések
Edző: Bugyi Gábor
Az edzések hetente 2 alkalommal a Sági úti sportpályán voltak. Sajnos a kapusok
létszáma megfogyatkozott. Janik Alexandra, Gál Tamás, Bata Ferenc és végül Drótár
István is abbahagyta a kapusedzéseket, bár utóbbi még mezőnyjátékosként a
csapatedzéseket továbbra is látogatta. Négy kapussal foglalkoztam tovább és egy új
érkezővel: Varga Zsomborral, Mészáros Mátéval, Vajda Szabolccsal, Minik Zsolttal
és végül az újonc kis kapussal, Surányi Péterrel. Életkori sajátosságokat figyelembe
véve új csoportbontásra volt szükség. Ezt lentebb fel is tüntettem.
Az edzések összetételén nem változtattam, a fő hangsúly az alap kapustechnikákon
maradt továbbra is. A fejlődés érdekében az edzések néha személyre voltak szabva,
ezzel is kicsit küszöbölve az egyéni apró hiányosságokat. Ennek szerencsére meg is
lettek az eredményei. Minik Zsolt már többször is védhette a felnőtt együttes kapuját
és Vajda Szabolcs a tápiószecsői alközpont válogatottal nyert egyéni és csapat díjat
is.
Sajnos a munkahelyi és másod diplomás elfoglaltságok mellett rá kellett döbbenem,
hogy

nem

tudom

tovább

folytatni

a

közös

munkát,

így

2015.10.29.-én

munkaviszonyom megszüntetését kértem.
Utólag is köszönök szépen minden támogatást a vezetőség részéről, kívánok az
egyesületnek sportsikerekben gazdag szép jövőt!
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Kapusok:
1. csoport: Varga Zsombor, Surányi Péter
2. csoport: Minik Zsolt, Mészáros Máté, Vajda Szabolcs
Kapusok jellemzése:
Varga Zsombor
Alap kapustechnikákon van még kis fejleszteni való, de edzés munkájával és
látogatottságával elégedett voltam mindig.
Surányi Péter
Újonnan érkezett hozzám. Most ismerkedett szinte először a kapus dolgokkal.
Rengeteg hiányosság van az alap kapustechnikáknál, de ez rengeteg munkával
orvosolható. Koncentráció, kitartás és alázat hiányát véltem nála felfedezni.
Mészáros Máté
Az edzéseken rendszeresen részt vett, akarata és szorgalma töretlen. Az
alaptechnikákat kiválóan elsajátította, csak a lábtechnikán vannak hiányosságok,
amiket fejleszteni kell.
Minik Zsolt
Edzés munkájával 100%-an elégedett vagyok. Hozzáállása példaértékű, úgy érzem
személyében, hogy fejlődése érdekében egy felnőtt csapatban kellene védeni
folyamatosan vagy saját korosztályában, egy erősebb osztályban.
Vajda Szabolcs
Korosztályának egyik kiemelkedő tehetségének tartom továbbra is, csak sajnos
magassága lehet egyetlen akadálya, ami majd ebben meggátolja. Edzéseken kiváló
munkát nyújt, sose adja fel.
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FELNŐTT KOROSZTÁLYOK

Felnőtt férfi csapat
2015. I. félév
Edző: Balogh Gábor
A 2014-2015-ös esztendő őszét nagyon szerényen végezte a felnőtt csapatunk. A
megye II. osztályra tervezve szinte az utolsó pillanatban lett meg a lehetőség, hogy
meghosszabbítsuk megye I.-es tagságunkat a kiesésünk ellenére, amivel éltünk is,
de az ősz olyan csúfosra sikeredett, hogy mindössze egy győzelmet tudtunk elérni a
15 mérkőzésen, és így az utolsó helyen vártuk a tavaszi folytatást.
A vezetőség feladata nem volt könnyű, mint amilyen a játékosoké sem volt az a
tavasz folyamán, minthogy egy ütőképes csapat összeverbuválása után kiharcolni a
szinte lehetetlennek tűnő bennmaradást. A tápiószecsői tartalék-, és center pálya
felújítása miatt Budapesten, a Kövér Lajos utcai Varga Zoltán Sportcentrum vendégei
voltunk, és sok-sok edzés mellett edzőmérkőzéseinket is ott játszottuk le. Heti két
edzés és két edzőmérkőzés szerepelt a felkészülési programban, amit három edzés
és egy bajnoki mérkőzéssel folytatunk a versenyidőszakban.
A téli edzőmérkőzések alapján optimistán vártuk az első bajnokit, de mivel a
sorsolásunk iszonyatosan kedvezőtlen volt, az első öt fordulóban az élmezőny 4
tagjával is meg kellett mérkőznünk, így hiába volt a későbbi bajnok, Érd elleni 0-0-ás
bravúr sajnos az egy gólos vereségek miatt fokozatosan elúszni látszott a
bennmaradási esélyünk, sőt az NB.III.-ban lévő pest megyei csapatok sorsa is
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megpecsételődni látszódott, így a becsületükért játszottak tovább a fiúk a hátralévő
mérkőzéseken. A győzelmek nem maradtak el, de egy-két mérkőzésen a várt siker
mégiscsak fájó hiányérzetet hagyott maga után, s így a tavasz valamivel fényesebbre
sikerült, mint az ősz, de a 15. hely az ismét a megye II. osztályba való kiesést
jelentette.
Őszi mérleg:
15 mérkőzés 1 győzelem 0 döntetlen 0 vereség

13-41-es gólarány 3 pont

Tavaszi mérleg:
15 mérkőzés 4 győzelem 3 döntetlen 8 vereség

31-30-as gólarány 15 pont

Végeredmény:
30 mérkőzés 5 győzelem 3 döntetlen 22 vereség 44-71-es gólarány 18 pont
Pest megyei I. osztály, 2014/2015
Hely Csapat
Mérk Nyert Dönt Ver Gólarány Pont
1.
Érdi VSE
30 21
7
2 82-26
70
2.
Vecsés
30 19
6
5 60-21
63
3.
Dabas-Gyón FC 30 18
6
6 72-39
60
4.
Tura VSK
30 17
7
6 75-39
58
5.
Taksony
30 15
7
8 68-50
52
Nagykőrös
6.
30 14
10 6 56-38
52
Kinizsi TLFC
7.
Viadukt SE
30 14
9
7 63-33
51
8.
Pilisi LK-Legea 30 12
6
12 54-53
42
9.
Üllõ SE
30 10
8
12 44-50
38
10. Törökbálint
30 11
4
15 44-50
37
11. Gödöllõ
30 9
9
12 56-67
36
12. Százhalombatta 30 10
5
15 40-50
35
13. Pilisszentiván
30 7
5
18 45-80
26
14. Örkény SE
30 5
5
20 40-82
20
15. Tápiószecsõ FC 30 5
3
22 44-71
18
16. Hévízgyörk
30 4
1
25 42-131 13
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2015. II. félév
Edző: Almási János
A nyár folyamán a megyei II. osztályra kellett felkészülnünk, ami új célokat lebegtetett
meg mindenki előtt. 1995 óta csakis feljebb lévő bajnokságokban játszhattunk, így a
megye II számunkra szerényebb nívót rejteget, mind klub szinten, mind a szurkolók
részéről. A nyáron Balogh Gábor edző helyére Almási Jánost bíztuk meg a felnőtt
csapat

felkészítésével,

a

szakember

nemcsak

magyar

NB.I.-es

klubok

utánpótlásában volt jártas, hanem külföldön (Katar, Kuvait) is gyakorolhatta edzői
tevékenységét. A csapatból többen távoztak - nem kulcsemberek-, és helyükre régiúj játékosokat sikerült visszahoznunk, akik tudásában bízhattunk, hogy előre felé
lendítik a csapatot a két éves gyengébb teljesítmény után, és ismét a megyei
élvonalban szerepelhetünk egy év múltán.
A nyári felkészülés jól sikerült, az új edző és a csapat az új játékosokkal és az ifiből
felkerültekkel

együttvéve

gyorsan

összeszokott,

egy

jó

taktikai

hadrend

elsajátításával már az edzőmérkőzéseken jó eredményeket sikerült elérnünk. Heti két
edzéssel és két edzőmeccsel felkészülve a bajnokságban ezt a tudást kamatoztatni
tudtuk, hiszen az első meccseken roppant gólerősen játszva nagyarányú
győzelmekkel sikerült az első helyet birtokba venni. A 6. fordulóban két 100%-os
csapat rangadója után mi kerültünk ki győztesen a Sülysáp elleni szomszédvárrangadóból, ami újabb löketet adott a csapatnak.
Ha nem jött volna közbe a 8. fordulóbéli egyetlen pontvesztésünk az Újlengyel ellen,
akkor nem bizakodhatott volna még egy-két forduló erejéig pár csapat, hogy
letaszítson bennünket a dobogó legfelső fokáról. Mivel az ősz folyamán mi voltunk a
legfelkészültebbek a célok elérésére, így fordulóról fordulóra csökkent a vetélytársak
száma, azaz nőtt a pontkülönbség a javunkra. A hajrában, a 13. fordulóban a szintén
még veretlen Surber LKSE ellen idegenben is sikerült győzelemmel befejezni egy
újabb rangadót, amit a Pest megyei szakma is figyelemmel kísért.
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A bajnokságot végül egy szomszédvár-rangadóval fejeztük be, amelyen Tápióság
hazai környezetben sem tudott legyőzni bennünket, így veretlenül 14 győzelemmel
és egy döntetlennel fejeztük be az őszi szezont. Ezzel az eredménysorral
bizakodóan várjuk a tavaszi folytatást és reményeink szerint a nyári bajnokavatást.

Pest megyei II. osztály - Keleti csoport
Hely
Csapat
Mérk Nyert Dönt Ver Gólarány Pont
1. Tápiószecsõ FC 15
14
1
0
59-10
43
2. Sülysáp KSK
15
13
1
1
49-12
40
3. Surber LKSE
15
9
5
1
31-14
32
4. Tápiószele SE
15
9
2
4
43-13
29
5. Újlengyel DSE
15
7
4
4
34-23
25
6. Újhartyán ISE
15
6
4
5
32-22
22
7. Bugyi SE
15
7
0
8
36-28
21
Tápiógyörgye
8.
15
7
0
8
22-27
21
KSK
9. Örkény SE
15
6
3
6
28-32
21
10. Péteri KSK
15
6
1
8
28-36
19
11. Pilis LK II.
15
6
0
9
14-24
18
12. Tápióság KSK
15
5
3
7
15-29
18
13. Törteli KSK
15
5
2
8
22-35
17
ASE
14.
15
3
0 12 12-53
9
Tápiószentmárton
15. Albertirsa SE
15
2
2 11 16-39
8
16. Abony KID FC
15
0
2 13 12-56
2
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Öregfiúk csapat
2015. I. félév
Edző: Gazsi Krisztián
Az 2014-2015-ös év őszi szezon végére az öregfiúk csapata a 4. helyen zárta az
első félévet, három ponttal lemaradva a dobogó alsó fokán álló Üllő csapatától. A
tavaszi cél, így ennek tudatában lett kitűzve, mivel az első két helyezett gárda
tetemes előnyt kovácsolt az ellenfelekkel szemben, a harmadik hely, azaz a
bronzérem megszerzése lett a fő cél. A tavaszi szezonra a téli megyei Öregfiúk
Futball7vége sorozattal hangoltunk, és a Pilisvörösvár mögött a második helyet
szereztük meg.
A bajnokság elején szorgosan gyűjtögettük a pontokat, s bár nagyon szoros volt a
dobogóra vágyó alakulatok közötti különbség, a 17. fordulóra csupán csak egy pont
választott el bennünket a harmadik helytől. Ekkor viszont egy hét leforgása alatt, két
nem sportszerű esemény is meggátolt bennünket céljaink elérésétől. Az első eset
Maglódon történt, 34 évnél fiatal játékosokkal felálló ellenfelünket nem tudtuk
legyőzni, s sajnos a játékvezető hiába próbálta igazoltatni őket, ők szőrén-szálán
eltűntek az öltözőből, így nem tudtuk beadni óvásunkat.
Rá egy héttel később a Táborfalva sem a fair play szellemében állt a kérésünkhöz,
miszerint a szombaton rendezendő mérkőzést kértük a hivatalos hétfői napra áttenni,
a játékosaink hétvégi elfoglaltságai miatt, amire az volt a válasz, hogy akkor ki tudtok
állni, és nem tudunk legyőzni benneteket, így nem megyünk bele. Később a
szövetség segítségünkre kelt, de nem tudtunk olyan időpontot találni, ami
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mindkettőnknek jó lett volna az idő rövidsége miatt, így a hazaiaké lett a három pont
játék nélkül, ami öregfiúk esetében pont a játékról kellene, hogy szóljon. Ezen hét
leforgása alatt tetemes hátrányba kerültünk riválisainkkal szemben, és ez meg is
látszott a csapat hátralévő mérkőzésein. A bajnokság végére a 7. helyre futottunk be,
amivel az utóbbi évek leggyengébb eredményét értük el.
Őszi mérleg:
11 mérkőzés: 5 győzelem, 2 döntetlen, 4 vereség

37-22-es gólarány 17 pont

Tavaszi mérleg:
11 mérkőzés: 4 győzelem, 1 döntetlen, 6 vereség 21-21-es gólarány

13 pont

Összesen:
22 mérkőzés: 9 győzelem, 3 döntetlen, 10 vereség 58-43-as gólarány

30 pont

A 2014-2015-ös év végeredménye:
Öregfiúk - Pest megye, Dél-keleti csoport
Hely
Csapat
Mérk Nyert Dönt Ver Gólarány Pont
1. Nagykáta SE
22
18
2
2
68-37
56
ASE
2.
22
17
1
4
96-41
52
Tápiószentmárton
3. Üllõ SE
22
12
5
5
73-48
41
4. Monor SE
22
12
4
6
74-50
40
5. Táborfalva KSE
22
9
5
8
68-70
32
6. Ceglédi VSE
22
9
4
9
66-72
31
7. Tápiószecsõ FC 22
9
3 10 58-43
30
8. Albertirsa SE
22
8
5
9
58-67
29
9. Maglód TC
22
6
5 11 61-82
23
10. Hernád
22
5
3 14 57-84
18
11. Bugyi
22
5
1 16 39-73
16
12. Mende LSE
22
1
4 17 22-73
7

50

2015. II. félév
Edző: Gazsi Krisztián
Újból nagy reményekkel indultunk neki az új évnek, s az újabb szép eredmények
elérése miatt 4 új játékos is csatlakozott a keretünkhöz. A minimális cél ismét a
dobogóra kerülés volt, de sajnos gyorsan szertefoszlottak derűs álmaink. Az első
három mérkőzésen rendre alulmaradtunk ellenfelünkkel szemben, s csak a 4.
fordulóban sikerült az első három pontot bezsebelnünk. A következő mérkőzést is
meg tudtuk nyerni, de ez a győzelem sem állított vissza a régi útra, szinte csak
árnyékai voltunk önmagunknak. Hétről-hétre a szenvedő alanyai voltunk a
meccseknek, bár hiába játszottunk mezőnyfölényben, az ellenfél szinte mindig több
gólt tudott lőni, mint mi, és a futball lényege a gól, abból többet mutattak fel. Az ősz
így szinte katasztrofális teljesítménnyel zárult, bár az utolsó mérkőzésen minden
játékos keserű szájízzel ment téli pihenőre, egytől-egyig mindenki fogadkozott, hogy
a tavasszal összeszedjük magunkat és megmutatjuk, hogy tudunk mi ennél többet is.
A 2015-2016-os őszi szezon végeredménye:
Öregfiúk - Pest megye, Dél-keleti csoport
Hely
Csapat
1. FC Dabas
2. Nagykáta SE
3. ASE Tápiószentmárton
4. Táborfalva KSE
5. Bugyi ASE
6. Vasad
7. Monor SE
8. Tápiószecsõ FC
9. Dabas-Gyón FC
10. Albertirsa SE
11. Hernád

Mérk Nyert Dönt Ver
10
8
1
1
10
8
1
1
10
7
1
2
10
6
1
3
10
5
1
4
10
4
1
5
10
3
3
4
10
3
0
7
10
2
1
7
10
1
3
6
10
1
1
8
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Gólarány
39-14
32-19
34-16
32-24
30-26
20-28
28-27
17-34
19-26
22-35
13-37

Pont
25
25
22
19
16
13
12
9
7
6
4

