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A korosztályos labdarúgó képzések tematikája szerint az U-13 korosztály képzése és versenyeztetése
jelenti a tényleges átmenetet a kispályás és nagypályás labdarúgás között. Ez a Tápiószecső FC-nél sincs

másként: egyesületünk mindenkori U-13 korosztálya évek óta a nagypályás mérkőzések előtti utolsó „előkészítő
csoport”.
A 2010-es év értékelésében kiemelendő, hogy e korosztály versenyeztetése a nyár folyamán átalakult: az év első
felében, tehát a 2009/2010-es idény tavaszi felében az 1996-1997-1998-as születésű labdarúgókra épülő U-13
korosztályunk nagypályás bajnokságban szerepelt, majd az ősztől, immáron a 2010/2011-es idényben az 19981999-es születésűek – létszámuk alapján logikusnak tűnő sportszakmai döntést követően – visszatértek a ¾
pályás versenyeztetéshez. Mindkét csapat szép egyéni és csapatsikerekkel örvendeztette meg egyesületünket,
illetve a szurkolókat.
A csapat Szathmári Márton korosztályos edző vezetésével heti 3 alkalommal tréningezett az év folyamán: a téli
átmeneti, a tavaszi versenyeztetés, a nyári felkészülés, és az őszi versenyeztetés ideje alatt ez állandó edzésszám
volt. A hétfő-szerda-péntek edzésnapok látogatottsága minden alkalommal 90% feletti volt.
A foglalkozások fő irányvonalát a „játékossá válás építőkövei” alkották: az egyéni technikai képzés mellett kis
játékok, párharcok és játékrendszeri feladatok segítségével léptünk előre. A csapatbeli játékrendszert – több, a
korosztályos képzésnek megfelelő tényező figyelembevételét követően – az 1-3-4-3, illetve a 1-3-1-4-2
formában határoztam meg.
A 2010-es év első felének kiemelkedő szakmai eredményeit az alábbiakban sorolom fel:

•

A korosztály a 2009/2010-es idény Pest Megyei U-13 kiemelt bajnokság alapszakaszának győztese lett,
megelőzve a Monor SE, valamint a Dunakeszi VSE csapatait. A Pest Megyei bajnokság U-13 kiemelt
bajnokságának hat csapatos felsőházi rájátszásában az ötödik helyen végzett a csapat, hasznos,
szakmailag előrelépést jelentő mérkőzéseket játszott a Százhalombatta, a Törökbálint, a Dunakeszi, a
Monor és az Érd csapataival.

•

A bajnokságot utcahosszal megnyerő, két éve veretlen Törökbálint hazai pályán való legyőzése az év
nagy sikere volt fiatal labdarúgóink számára.

•

A kiemelt bajnokságban való szereplésnek köszönhetően a csapatból többen is meghívást kaptak a
korosztályos megye válogatott összetartásaira, mérkőzéseire. Papp Gábor szövetségi edző Balla Csaba,
Bartucz Martin és Rostás Gábor, Kónya Károly edző Halasi István, Erdélyi Zsolt és Németh István
részére küldött több alkalommal is meghívót az évben. A fiatalok rendszerint jól teljesítettek a
kiválasztókon.

•

Partneregyesületünk, a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia meghívásának eleget téve többször
is bemutathatták labdarúgóink tudásukat az akadémia szakembereinek a különböző felmérések,
tesztelések alkalmával.

•

A korosztályból többen kaptak lehetőséget az U-16-os csapatban való játékra a 2009/2010-es idény
tavaszi felében.

A nyár egyik kiemelkedő eseménye Juhász Roland tápiószecsői látogatása volt, csapatunk fogadta a magyar
válogatott csapatkapitányát a Sági úton.

Általános iskolai tanulmányai befejezve a Vác FC NBII-es csapatához igazolt házi gólkirályunk, Potóczki Zsolt.
Kreknyák Gergely szintén csapatot váltott, a Jászberényi SE színeiben folytatta pályafutását.
Az új idényre való felkészülést, valamint a július végi egyhetes visegrádi edzőtáborozást már úgy kezdte el a
csapat, hogy az aktuális megyei I. osztályú versenykiíráshoz alkalmazkodva az 1996-os és 1997-es labdarúgók
az U-16 korosztályba léptek fel, míg az 1998-as labdarúgók mellé az U-11-es korcsoport kiöregedő, 1999-es
születésű játékosai érkeztek. A csapat létszáma a ¾ pályán való indulást tette lehetővé, amely talán
visszalépésnek számít az előző idényhez képest. A folyamatos edzések és mérkőzések folyamán
bebizonyosodott, hogy az elmúlt idény tapasztalata óriási előnyt jelent: az új csapat pontveszteség nélkül, az őszi
mérkőzéseit megnyerve vezeti a tabellát.
A korosztályos csapat stabil hátterét a jelentős szülői támogatás jelenti, a tagdíjfizetés aránya szinte maximális.
Tavasszal és ősszel több bajnoki mérkőzésre utazott a csapat autóbusszal, ezen utak egy része önfinanszírozó
volt.
Az őszi idény folyamán kapott engedélynek köszönhetően a csapat megismerkedhetett a 2011-es évtől aktuális
új edzéshelyszínnel. A Magyar Honvédség tápiószecsői laktanyájának területén található futballpályát több
alkalommal is használhattuk, ténylegesen a tavaszi idénytől vehetjük majd igénybe.
Az U-13 csapat előtt álló tavaszi idényre vonatkozó szakmai terveim között első helyen a technikai-, és
játékelemek; a megfelelő cselekvésbiztonság, koordináció kialakítása; majd a játékrendszerek, a csapatjáték
további pontosítása szerepel. Kiemelt szempontként kezelem az U-13-as korosztály idősebb, magasabb tagjainak
az U-16 korosztályba történő fokozatos beillesztését, átjárhatóságot és további motívációt biztosítva „felfelé”;
végső célként pedig a folyamatos edzések hatására a bajnokságban való minél jobb szereplést jelöltem meg.

A 2010. évben (2009/2010 és 2010/2011 idény ) az U-13 csapatban pályára lépett labdarúgók:
Mészáros Bence, Minik Zsolt, Sebők Dániel (kapusok), Rostás Gábor, Bartucz Martin, Janik Bence, Balla
Csaba, Németh István, Bánfi Zsombor (védők), Halasi István, Halasi Gergő, Erdélyi Zsolt, Potóczki Zsolt,
Kiss Bence, Husza Ádám, Gál Máté (középpályások) Török Tamás, Pintér Dominik, Papp Olivér, Ficsor
Márk, Gazsi Alex (csatárok)
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