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A Tápiószecső FC U-15 korosztályos leánycsapata eseményekben gazdag évet zárt 2010-ben.
A csapat 2007-es megalakulása után – a létszám folyamatos emelkedésének és a szakmai
előrelépésnek, az egyesület és a szülők áldozatos munkájának köszönhetően - második idényét
játszhatta végig a 2009/2010-es szezonban. A Pest Megyei Labdarúgó Szövetség (PMLSZ) különleges
rajtengedélyének köszönhetően a Nagykáta-Monor körzeti U-13-mas fiúbajnokságban szerepelhettek
leányaink hétről hétre. A heti három edzés mellett rendszeres versenyzési lehetőséget sikerült
biztosítani annak a 16 ifjú hölgy labdarúgónak, akik túlnyomórészt 1995-1996-os születésűek, de van
közöttük 1997-es, sőt 1999-es születésű sportoló is!
A csapat Szathmári Márton korosztályos edző vezetésével heti 3 alkalommal tréningezett az év
folyamán a Sági úti sportpályákon: 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.
Örömteli tény, hogy az év folyamán Szabó Zsófia, Balla Anett, Bereczki Edina, Walter Zsaklin,
Erdélyi Cintia, Kocsis Réka és Kiss Melanie személyében új játékosok is csatlakoztak a kerethez.
Czerván Hermina és Czerván Zsanett távoztak a klubtól.
A 2010-es év első felének kiemelkedő szakmai eredményeit az alábbiakban sorolom fel:

•

A 2010. februárjában Gyömrőn megrendezett Pest Megyei Felnőtt Női Teremtornán a csapat
várakozáson felül szerepelt, s végül ezüstérmes lett a Monor mögött. A torna legjobb kapusa
csapatunk oszlopos tagja, Horváth Dóra lett.

•

Az első ízben kiírt Pest Megyei Kupa tavaszi idénye folyamán csapatunk házigazdaként
fogadhatta a Nagykáta és Heves csapatait, majd utazott Nagykátára. A négy mérkőzés után
csoportgyőztesként jutott az elődöntőbe, A későbbi kupagyőztes Monor felnőtt csapata
azonban nagy falat volt fiatal gárdánk számára.

•

A csapat végig kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtva hatodik helyen ért célba a Pest
Megyei U-13 ¾ pályás fiúbajnokság Monor-Nagykátai körzetében.

A bajnokságot követően is mozgásban maradt a leánycsapat, ám a nyár, az átmeneti időszak így is
tartogatott meglepetéseket. Június közepén Juhász Roland látogatta meg a csapatot – szép emlékként
emlékezhetünk erre a napra.

Az új idényre új célt talált a csapat s egyesület: a mezőny legfiatalabbjaként benevezett a Közép
Regionális Női Felnőtt Bajnokságba, mely négy megye női futballját hívatott összefogni és
versenyeztetni.
Az új, minden eddiginél komolyabb kihívásokkal járó szezonra való felkészülés jegyében egyhetes
edzőtáborba vonult a gárda: Visegrádon kifogástalan körülmények között, napi két edzéssel és
mérkőzésekkel csiszolódhatott tovább az amúgy is erősnek mondható leánycsapat játéka. Sérülés és
egyéb negatívum nem hátráltatta a felkészülést. Lázár Alexandrát térdműtét miatt egy hónapig
nélkülöznünk kellett, ám a bajnoki rajtra már teljesen felépült.
A felkészülés végén örömteli hírek érkeztek: Horváth Dóra, Janik Alexandra, Kiss Stefanie, Paksi
Krisztina és Fodor Cintia meghívást kapott a Pest Megyei Női Labdarúgó Válogatottba. Csapatunk
öt tagja edzéseken és egy regionális tornán vett részt Budapesten, szövetségi edzőjük jó véleményt
alkotott fiatal lányaink teljesítményéről.
Az új, 2010/2011-es női bajnokságban való szereplés egyenlőre nehéznek tűnik. Ősszel valamennyi
mérkőzést pozitív tapasztalatokkal zártuk – eleddig négy győztes mérkőzésen van túl a gárda. Bár
játékban méltó partnerei vagyunk bármelyik csapatnak, fizikai hátrányunkat egyenlőre nem sikerült
kiegyenlíteni. Sajnos ez olyannyira igaz, hogy három játékosunk szenvedett súlyos sérülést az ősz
folyamán, a csapatkapitány Kiss Stefanie játékára valószínűleg az idény hátralévő részében már nem
számíthatunk.
A tisztes helytállás reményében folytatjuk tavaszi idényünket.
A leánycsapat stabil hátterét a jelentős szülői támogatás jelenti, a tagdíjfizetés aránya 80%. 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.
A leánycsapatra vonatkozó szakmai tervek között első helyen a technikai-, és játékelemek; a
megfelelő cselekvésbiztonság, koordináció kialakítása; majd a játékrendszerek, a csapatjáték további
pontosítása szerepel. Fontosnak tartom, hogy az edzést és a mérkőzést egyaránt egymásra épülő - és
megoldásra váró - feladatként kezeljék játékosaim. Végül, de nem utolsósorban kiemelt szempont a
női labdarúgóink egyesületen belüli fiúcsapatokba (U13, U16) történő folyamatos „beillesztése” –

elősegítve a további rutinszerzést. Elsődleges célnak továbbra is a szakmai képzést tartom, minden
mást ennek alárendelve tervezzük a közeli és távoli jövőnket is.
2010-ben a leánycsapat tagjai:
Horváth Dóra, Balla Anett, Kiss Melanie (Kapusok),Kocsis Réka, Kiss Stefanie, Bánfi Petra, Janik
Alexandra (védők), Janik Vivien, Papp Noémi, Papp Adél, Paksi Krisztina, Fodor Cintia, Lázár
Alexandra, Veszeli Kitti, Bereczki Edina (középpályások), Husza Fanni, Fodor Vanessza, Kalina
Szelina, Szabó Zsófia (csatárok)
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