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Szakmai beszámoló a Tápiószecső FC U-7 korosztályos csapatának
2011. évi munkájáról

Tápiószecső FC U7 csapat 2011/2012

A 2010 – 2011 –es labdarúgó szezon téli felkészülésekor érkezett hozzám a felkérés az U7 –es csapat irányítására. Kezdő edzőként nagyon örültem a felkérésnek, a bizalmat ez úton is
szeretném megköszönni.
Nagy lelkesedéssel kezdtem hozzá a munkának, hiszen tudtam, nem lesz egyszerű feladat
egy 6 700 fős község területén felépíteni az U-7 –es csapatot.
Márciusban vettem át a munkát Tábori Zoltán kollégámtól, akitől összesen 4 gyermeket
„örököltem”. Azonnali toborzó munkába kezdtem Szathmári Márton és Majzik Bertalan
segítségével. Óvodáról – óvodára jártunk, szórólapokat helyzetünk el a figyelemfelkeltés
érdekében valamint toborzó jellegű szülői értekezleteket tartottunk. Sajnos a befektetett
munka nem járt eredménnyel, a létszám változatlan maradt.
Ezért úgy gondoltam, hogy helyben, az laktanyával szembeni óvodában fogok edzéseket
tartani, az óvodai foglalkoztatás részeként. Az ötlet jónak bizonyult. Kis idő elteltével már 10
– 16 gyermeket foglakoztattam egyidejűleg a Sági úti sportpályán. Edzéseimet heti két
alkalommal tartottam, immár igazolt játékosokkal.
Részt vettünk a Bozsik és az iskolai bajnokságokban. Az U-7 –es bajnokságban a
gyerekek 4 – 4 ellen játszanak. Sajnos előfordult nem egyszer, hogy komoly létszámhiányban
szenvedtem. Ilyenkor kislányom – Eszter – segítségét kértem, aki persze nagy lelkesedéssel
vett részt a tornákon. A gyerekek élvezték a részvételt ezeken a rendezvényeken, nagyon
ügyesen játszottak. Számomra az eredmény másodlagos jellegű.
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Sajnos a nyári szünet után csapatom kissé megfogyatkozott, hiszen négy játékosom
túlkoros lett, felkerültek az U-9 –es csapatban. Újra gyerekek nélkül maradtam. Az óvodai
foglalkozások számát heti kettőre emeltem. Két óvodában 10 – 15 gyermekkel foglalkoztam.
Szülői értekezleten vettem részt elnökünk, Husza György segítségével. Számomra is meglepő
módon nem várt sikert értünk el. Szeptembertől 12 gyermekkel készülünk, majdnem 100% os edzéslátogatás mellett valamint részt vettünk a Bozsik programban is.
Nagyon lelkes, ügyes gyerekekkel foglalkozom, amit nagy sikerként könyvelek el. Bízom
benne, hogy ez a jövőben sem lesz másként.
Saját feladatomat a játék megszerettetésében és a futball alapjainak megismertetésében
látom. Hiszem, hogy a legjobb úton haladok céljaim elérése felé.

Edzéslátogatás
Csapatunk Tápiószecsőn, a Sági úti sporttelepen heti két alkalommal 1 órás edzésekkel
készülünk nagyszerű körülmények között. Az edzés látogatottság majdnem 100% -os, a
gyerekek még betegen sem akarják kihagyni az edzéseket.

Tagdíjfizetés
Az U-7 –es csapat tagdíjbefizetése majdnem 100% -os. Ez havi 18 – 20.000.-Ft –ot jelent
az egyesület életében. A tornákra való utazás megszervezésében rengeteg szülői segítséget
kapok. Nagyszerű szülői közösség jött létre, nélkülük az U-7 –es csapat nem létezne. Ezért
köszönet az összes szülőnek az egész éves munkáért, segítségért!

Céljaink, terveink
Fő célom az U-7 –es csapat létszámának megerősítése és állandósítása. Ez a korosztály
létfontosságú a Tápiószecső FC életében. További célom egy stabil közösség kialakítása a
szülőkkel együtt, pályán kívül és belül.

Tápiószecső, 2012. február 1.

Készítette:

Németh Gyula
korosztályos edző
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Szakmai beszámoló a Tápiószecső FC U-9 korosztályos csapatának
2011. évi munkájáról

Tápiószecső FC U-9 csapat 2011/2012

Hivatalosan 2011. július közepétől vettem át az U9-es csapatot, majd augusztus elején el is
kezdtem a munkát.
Ez a korosztály a 2003-2004-ben születettekből áll, melynek külön bajnoksága nincsen, de a
MLSZ által szervezett BOZSIK tornákon kötelező részt vennünk.
Először azzal a ténnyel kellet szembesülnöm, hogy a létszám meglehetősen kevés, ezért az
elvégzett munka is csak az alapok megismertetése volt. A toborzásban sok segítséget kaptam
Szathmári Mártontól, vele közösen vettünk részt testnevelési órákon az általános iskolában.
Ennek hatására kezdett növekedni a létszám, ezzel az edzések minősége is megváltozott.
Felkészülési időszakban heti 3x1 órában foglalkoztam a gyerekekkel, majd a verseny időszak
kezdetével (2011.09.23), a Bozsik program keretein belül sülysápi tornán vettünk részt.
Ezen a tornán a tapasztalatszerzés volt a cél, mivel kevés edzés számmal a hátunk mögött
érkeztünk és létszám problémáink is voltak.

4

A torna után az edző kollegákkal arra a döntésre jutottunk, hogy nagyon kevés a mérkőzés
szám ebben a korosztályban, ezért elindítottunk egy torna rendszert, amiben a gyerek minden
egyes fordulóban több mérkőzésen vehetnek részt.
Az első forduló időpontja 2011.10.01, ami szintén Sülysápon volt. Itt már nagy örömömre
megmutatkozott a gyerekekkel elvégzett munka, ami már eredményekben is látszott.
Nagykáta-Tápiószecső 3-0
Tápiószecső-Tápiószentmárton 0-3
Sülysáp-Tápiószecső 6-0
Tápiószecső-Gyömrő A 1-1
Monor-Tápiószecső 5-1
Tápiószecső-Gyömrő B 7-2
Az Őszi 2. Bozsik tornának mi voltunk a házigazdái, amit Tápióságon rendeztünk. Folytattuk
a megkezdett munkát és fejlődtünk a játék minden elemében.
A saját szervezésű játékunk második fordulóját 2011.10.22-én, Pilisen rendeztük meg. Mint
az eredmények is tükrözik, ezen a tornán értük el a legjobb eredményt.
Pilis B –Tápiószecső 7-6
Üllő – Tápiószecső 3-5
Tápiószecső – Pilis A 4-1

U9-es Torna 2011-2012
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2
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9
9
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5
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4
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2
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0
2
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1
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4
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6
5
6
5
7

27-3
31-31
21-19
19-28
24-31
24-27
23-27
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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2011.11.06-án megrendezésre került a Bozsik torna 3. fordulója, ennek Tápiószentmárton
adott otthont. Az év utolsó szabadtéri tornáján vegyes eredményekkel zártunk. Mindent
összevetve a csapaton látszik a töretlen fejlődés, szorgalom és kitartás.
A téli időszak beköszöntével az általános iskola sportcsarnokában folytattuk tovább a szakmai
munkát, és felkészítést. Heti 2 alkalommal készültünk fel a téli teremtornák mérkőzéseire.
2011.12.28-án részt vettünk az Elekes József teremlabdarúgó tornán, Cegléden, 2012.01.22én Nagykátán a Vonnák Transz kupán és 2012.01.29-én Sülysápi kölyök kupán.

Elvégzett Szakmai munka – edzés körülmények
Csapatunk Tápiószecsőn, a Sági úti sporttelepen végezte a felkészülést. Edzéseim javarészt
technikai-taktikai alapképzésen alapulnak (egyéni és labdás képzés,kis és pozíciós játékok).
Külön hangsúlyt fektettem az alapismeretek és szabályok megismertetésére.
A megfelelő létszám elérése után, az edzéslátogatottság mindenkori keret létszámának
megfelelően kb 80%-os volt, így az egyes időszakokra tervezett szakmai munkát megtudtam
valósítani.

Tagdíj
Az U9-es csapat elég stabil tekintve, hogy a tagdíj mértéke 75% körül mozog. Csapat számára
szükséges feltételeket (pl: nevezési díj) a bevételekből finanszírozni tudtuk.

Céljaink, Terveink
A tavaszi idény során igyekszünk egyre többet fejlődni, egyéni és csapatjáték tekintetében is.
Végül a tornákon való jó szerepelést szeretnénk tovább folytatni.

Tápiószecső, 2012.01.29

Majzik Bertalan
korosztályos edző
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Szakmai beszámoló a Tápiószecső FC U-11 korosztályának 2011. évi
munkájáról

Tápiószecső FC U-11 csapat 2011/2012

A 2011-es évet igen jól kezdte az akkor 2000/2001-es születésű játékosokból álló U11-es
gárda, hiszen a több fordulós T.T.T.T. kupa mellett, Dabasról is torna győztesként térhettek
haza a srácok. Mindkét eseményen csapatunk egyik vezéregyénisége, Gál Máté lett a torna
legjobb játékosa, a T.T.T.T. kupán pedig a gólkirályi cím is Szecsőre került Kun Milán révén.
Tavasszal a bajnokságot a tabella éléről folytathattuk, mely pozíciót egészen az utolsó
fordulóig meg is tartottunk. A rájátszásban azonban jelentősen alulmúltuk önmagunkat, s
végül a 4. helyet szereztük meg. A Bozsik Egyesületi tornákon azonban megállíthatatlannak
bizonyult csapatunk, hiszen minden egyes alkalommal az élen végzett.
Augusztusban az idősebbek felkerültek az U13-ba, míg a 2001-esekhez csatlakoztak 2002-es
társaik. A felkészülés folyamán sorra jól szerepeltünk, mind a saját rendezésű Évadnyitó
tornán, valamint az edzőmérkőzéseken is (Gyömrő, Jászberény, Nagykáta). Mivel ősszel nem
indult hivatalos bajnokság ebben a korosztályban, így a legfőbb megmérettetést a Bozsik
Egyesületi, valamint a Bozsik Intézményi Program tornái jelentették számunkra. Az
egyesületi tornákon egyértelműen látszódott, hogy a srácok egyre jobban összeszoknak és
egyre tetszetősebb játékkal rukkolnak elő. Az őszi teljesítmény talán a Bozsik Intézményi
Program első fordulójában (Mendén) érte el a csúcsot, amikor csapatunk 100%-osan
szerepelt, minden meccsét nagy különbséggel megnyerve.
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A téli időszakban a heti két edzés mellett folyamatosan járunk teremtornákra, valamint a
srácok egy része decemberben egy nemzetközi tornán is részt vett Debrecenben, a 2000-es
csapatot erősítve. A rendszeres téli versenyeztetést biztosító Tápiómenti Téli Teremtorna
sorozat két fordulóját is megnyerték a fiúk, így összesítésben az első helyről várjuk a
folytatást, bizakodva a hasonló további eredményekben.
A jobb idő beköszöntével az edzéseket füves pályán folytatjuk majd, heti három alkalommal.
A bajnokság kezdetéig több mérkőzés, valamint torna is szerepel a programban, melyeken a
cél a minél jobb eredmény elérése mellett a minél magabiztosabb és kreatívabb játék
megvalósítása.

Készítette:
Tábori Zoltán
Korosztályos edző
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Szakmai beszámoló a Tápiószecső FC U-13 korosztályának 2011. évi
munkájáról

Tápiószecső FC U-13 csapat (2011 tavasz)
U-13 csapatunk – az 1998-as és 1999-es születésű fiatalokból álló keret – a 2010/2011-es
szezon téli terem időszakát Szathmári Márton edző vezetésével végezte. Az általános iskola
sportcsarnokában végzett edzések mellett mérkőzésekre, tornákra is elutazott a korosztály, mi
több, az idényt három szép sikerrel kezdte: a téli teremidőszak egészében versenylehetőséget
biztosító TTTT-kupa U-13 korosztályos mezőnyében címvédőként ismét az élen végzett. A
váci Mészáros Ferenc-emléktornán az első helyen zárt, megelőzve többek között a
Kecskeméti TE és a Vác FC csapatait. Az egyesületi versenyzés mellett az iskolai
Diákolimpia mezőnyében is maradandót alkotott a gárda: eljutott a megyei nagydöntőbe a
javarészt e korosztályra épülő iskolai csapat – a negyedik helyen végezve zártuk le a téli
szezont.
Időközben a csapat két tagja, Németh István és Erdélyi Zsolt több alkalommal is meghívót
kapott a Pest Megyei U13 korosztályos válogatottba.
2011 februárjában az őszi veretlenségi sorozat folytatásának reményében vágtunk neki a
rövid, 3 hetes tavaszi felkészülésnek. A Pest megyei U-13 korosztályos ¾ pályás bajnokság
13 tavaszi mérkőzését végül 100%-os teljesítménnyel zártuk, megszerezve az aranyérmet, s a
jogot a Bajnokok Tornája megrendezésére.
A hazai pályán, szépszámú közönség előtt júniusban sorra kerülő hármas tornán a Budakalász
csapatát 2:1 arányban, míg a Dabas FC csapatát 4:0 arányban győztük le, így megérdemelten
hódítottuk el az U-13 korosztály összetett bajnokát megillető Szuperkupát.

9

A csapat a nyár folyamán kétfelé vált: az 1998-as korosztály Szathmári Márton irányításával
az U-15 csapatba lépett fel, míg az 1999-es születésű fiatalok Tábori Zoltán vezetésével az U13 korosztály alkották.

Tápiószecső FC U-13 csapat (2011 ősz)
A 2011/2012-es szezon U13-as csapatát az 1999-es és 2000-es születésű játékosok alkotják.
Jómagam a fiatalabb, az U13-ba nyáron felkerülő játékosokat ismertem jobban, hiszen ők a
tavaszi szezonban még az általam irányított U11-es gárdát erősítették. Természetesen a ’99-es
focisták sem voltak teljesen idegenek számomra, velük azonban korábban nem dolgoztam
együtt. A nyár elsődleges feladata a csapat leghatékonyabb összeállításának megtalálása volt,
melyben rengeteget segítettek a felkészülési mérkőzések, mint például az általunk
megrendezett „Évadnyitó” torna, melyen Tápiószentmárton és Sülysáp csapatait legyőzve az
első helyen zártunk. Nagyon hasznosnak bizonyult jászberényi, majd dabasi kirándulásunk is,
ahol a hazaiak mellett Tápiószentmárton csapatával játszottunk igen tanulságos mérkőzést.
A szeptember 10-én induló bajnokság őszi szezonját 13 forduló után az első helyen
zártuk 12 győzelemmel és 1 döntetlennel, 1 ponttal megelőzve Pécel csapatát, akik egyetlen
vereségüket éppen tőlünk szenvedték el. Hogy mennyire kimagaslik a mezőnyből a két gárda,
azt az is bizonyítja, hogy a 3. helyezett Gödöllő csapata 14 ponttal van lemaradva tőlünk. A
80 lőtt gól támadóink, míg a mindössze 9 kapott gól védőink hatékonyságát igazolja.
Mindemellett négy játékosunk rendszeresen szerepel a Pest Megyei válogatottban.
A bajnoki szünetben sem tétlenkedik a gárda, hiszen az év utolsó egy hetének
kivételével folyamatosan zajlanak az edzések és teremtornák, valamint a srácok decemberben
egy nemzetközi tornán is megmérethették magukat Debrecenben. A XXI. Télapó kupán az
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1999-es korosztályban bár végül csupán a 6. helyet szereztük meg, mégis figyelemre méltó
teljesítmény, hogy igen szoros eredményt játszottunk mind a Debreceni Olasz focisuli, mind
pedig a Loki focisuli csapataival is, Hajdúszoboszló csapatát pedig sikerült is legyőznünk. A
későbbi első helyezett ukrán FC Munkács, valamint a román FC Pantelimon elleni találkozók
közül az utóbbi fájt jobban, hiszen az 5. helyet eldöntő mérkőzésen csupán 1:0 arányban
maradtunk alul, úgy hogy számos helyzetünk adódott az eredmény megfordítására.
A rendszeres téli versenyeztetést biztosító Tápiómenti Téli Teremtorna sorozatot jól
kezdték a fiúk, hiszen az első helyszínen, hazai pályán megszereztük az első helyet a
december 17-én rendezett megmérettetésen. Remélhetőleg a végelszámolásnál is a szecsői
nyakakba kerül az aranyérem.

A bajnokság kezdetéig több mérkőzés, valamint torna is szerepel a programban,
melyek várhatóan jelentősen hozzájárulnak majd a lehető legjobb felkészüléshez, valamint a
végső cél, azaz a bajnoki cím eléréséhez.

Készítette:
Szathmári Márton és Tábori Zoltán
Korosztályos edzők
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Szakmai beszámoló a Tápiószecső FC U-15 csapatának 2011. évi
munkájáról

Tápiószecső FC U-15 csapat 2011/2012

Időrendi értékelés -2011
A Tápiószecső FC U-15 korosztálya a 2011/2012-es idény előtt alakult meg – alkalmazkodva
a Magyar Labdarúgó Szövetség aktuális versenykiírásához, mely az eddig meglévő U16
korosztályos versenyzést megszűntetve választhatóvá tette az U-15 és U-17 korosztályok
szerepeltetését.
A korosztályos sportolók versenyeztetését tekintve az országos bajnokság II. osztályába
igyekeztünk a csapatot nevezni – az U-13 csapattal párban történő versenyzést a fiatalabb
korosztály körül kialakult országos probléma (nagypályáról való letiltás) megvétózta, így
végül a megyei bajnokságban indulhattunk el.
A korosztályos csapatot alkotó gyermekek idősebb tagjai (az 1997-es születésűek) a tavalyi
idény U-16-os korosztályából kerültek a csapathoz, míg az 1998-as születésűek az U-13
csapatból léptek fel. A keret nyári kialakítását e két korosztályból végeztük, 4 fő labdarúgó a
Tápiósági KSK csapatától érkezett, egy fő pedig a Tóalmás SK csapatából igazolt hozzánk –
így egy nagyon egészséges, 18 fős létszámmal tudtuk elkezdeni a felkészülést.
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A felkészülési időszak 2011. július 18-án, hétfőn vette kezdetét, a héthetesre tervezett
időszakban heti három alkalommal, délelőtt végeztük edzéseinket a Magyar Honvédség
Logisztika Ellátó Központ Tápiószecsői laktanyájának sportlétesítményében. A jó
körülmények között végzett tartós munkát egy hét erejéig szakítottuk meg: július utolsó
hetében a hagyományoknak megfelelően Visegrádon edzőtáborozott a csapat.
A felkészülési időszak során 27 edzésre, 7 edzőmérkőzésre (Visegrád SE, Esztergom FC,
Dunakanyar SE, Nagykáta SE, MTK Hungária FC, Pilisi LK), egy állóképességi felmérésre
és egy orvosi vizsgálatra került sor – véleményem szerint az eltervezett szakmai munkát
sikerült elvégeznünk.
Az iskolai időszak beköszöntével is heti három edzést végeztünk, délután 15:30 órai
kezdettel.
A versenyidőszak 2011. szeptember 10-én kezdődött. A 13 fordulós őszi idény egészét
tekintve csapatunk kiemelkedett a Pest Megyei U-15 korosztályos bajnokságban résztvevő
együttesek közül – játékban és ennek köszönhetően eredményesség tekintetében is dominált a
csapat. Végül pontveszteség nélkül, 100%-os teljesítménnyel az első helyen zártuk az őszt.
Az igényelt magasabb szinten történő versenyeztetés lehetőségét az arra méltó és érettebb
sportolóink számára az országos másodosztályban szereplő U-17-es csapatban való
játéklehetőséggel biztosítottam. Bartucz Martin, Rostás Gábor, Németh István és Balla Csaba
rendszeresen szerepelt az idősebb korosztályban is – további 3 fő az ifjúsági U-19 csapatban
is pályára lépett.
A téli időszak beköszöntével – egy hét pihenőt követően - az általános iskola
sportcsarnokában folytattuk tovább a szakmai munkát és felkészítést. Heti 2-3 alkalommal
végzett edzéseken készültünk fel a téli terem időszak tornáira és mérkőzéseire. A Tápiómenti
Téli Terem Tornán való (TTTT-kupa) folyamatos versenyzési lehetőség kiemelt szempont a
téli időszakban. Ezen csapatunk is részt vesz. E mellett Esztergomban veszünk részt egy
nemzetközi futsal tornán 2012 január végén.

Elvégzett szakmai munka – edzéskörülmények
Csapatunk a Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ Tápiószecsői Laktanyájának
Sportlétesítményét használta edzések céljából. A nagyméretű, jó minőségű futballpálya,
illetve a futópálya, továbbá az edzés felszereléseinknek köszönhetően további edzéseszközök
bővítése vált lehetővé, összességében tehát jó körülmények között tudtuk tervezett munkánkat
elvégezni az év során.
Edzéseink javarészt a kondicionális fejlesztést is magában foglaló egyéni és csapatbeli
technikai, és technikai-taktikai alapképzésen alapultak. (egyéni képzés, labdás és alap
koordináció, alkalmazott koordináció, kis /pozíciós/ játékok) A megfelelő egyéni és
csapatbeli labdás cselekvésbiztonság kialakítása és fejlesztése mellett új elemként jelent meg
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a mozgáskoordinációs és preventív jellegű foglalkozás, ezt hetente egy alkalommal végeztük.
Célom volt továbbá, hogy az újonnan érkező játékosok mielőbb beilleszkedjenek a
közösségbe és csapatjátékba egyaránt.
Az edzéslátogatottság a mindenkori keret létszámának megfelelően kb. 80-90% körüli volt –
az egyes időszakokra eltervezett szakmai munkát meg tudtam valósítani.

Tagdíjfizetés
A Tápiószecső FC egyik stabil korosztálya a csapat, tekintve, hogy a tagdíjfizetés mértéke
továbbra is 70-80% körül mozog. A csapat számára szükséges feltételeket (utazás, étkezés,
nevezési díj, pályabérlés) a bevételeinkből, illetve szülői hozzájárulással finanszírozni tudtuk.

Céljaink, terveink
A tavaszi idény során igyekszünk minél többet fejlődni – egyéni és csapatjáték tekintetében
egyaránt. Továbbra is fontos szempontként kezelem az U-17-es csapatban való szereplés
lehetőségét –minél több labdarúgót szeretnék kollégám rendelkezésére bocsátani.
Végül a bajnokságban való jó szereplést szeretnénk tovább folytatni.
Tápiószecső, 2012. január 19.

Szathmári Márton
korosztályos edző
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Szakmai beszámoló a Tápiószecső FC Női Labdarúgó Csapatának 2011.
évi munkájáról

Tápiószecső FC Női csapat 2011/2012

Időrendi értékelés -2011
A 2010/2011-es labdarúgó szezon áttörést jelentett a négyéves múltra visszatekintő női
labdarúgó csapatunk számára, hiszen ebben az idényben – korosztályos leány versenyeztetés
híjján - már felnőtt női bajnokságban, a BLSZ ¾ pályás ligájában szerepeltek a még mindig
csak utánpótláskorú (12-16 éves) labdarúgóink.
A felnőtt idény őszi sikeressége és tapasztalatszerzése később negatív irányba fordult, a
fizikális különbségek sajnos súlyos sérüléseket, ezáltal létszámcsökkenést eredményeztek
csapatunknál. A 16 fős keret olykor 10-11 főre csökkent.
Az ismertetett problémák és létszámhiány miatt a téli holtszezon alkalmával a szülői
közösséggel és az egyesület vezetőségével karöltve arra az elhatározásra jutott a csapat, hogy
visszalép a felnőtt bajnokságtól, a szezon hátralévő részét pedig a Pest Megyei U-13
korosztályos fiú ¾ pályás bajnokság Nagykátai csoportjában, versenyen kívül játssza tovább.
2011 tavaszán a fiú bajnokságban való szereplés szerencsére jól végződött, értékes
tapasztalatokat szereztünk, jó mérkőzéseket játszottunk, s ami a legfontosabb, sérülésmentes
tavaszi idényt zártunk.
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A 12 tavaszi mérkőzés mellett két női labdarúgó tornán is részt vettünk, áprilisban Nagykátán
egy négycsapatos, míg júniusban, Albertirsán egy nyolccsapatos tornán álltunk rajthoz.
A tavaszi idény közepén egy országos toborzót követően öt labdarúgónk került
előzetes egyesületi ajánlásunkkal a magyar női U-17 korosztályos válogatott bő keretébe; a
többszöri rostát követően végül Lázár Alexandra és Fodor Cintia maradt a 25 fős keret
tagja. A korosztály szövetségi edzője, Hevesi Tamás egy alkalommal a helyszínen tekintette
meg csapatunk aktuális bajnoki mérkőzését – mindez jól bizonyítja, hogy az egyesület női
szakosztálya felkerült a magyar női „futballtérképre”, sőt, egyre nagyobb érdeklődés
mutatkozott csapatunk iránt. Lázár Alexandra végül május végén, a szlovén nemzeti tizenegy
elleni mérkőzésen mutatkozott be a válogatottban.
A bajnoki idény végét követően egy hónapos pihenőre vonult a csapat, ám a háttérben
elindult egy folyamat, amely a szakosztály életben maradását is veszélyeztette. A
válogatottbeli toborzók pozitív tapasztalata mellett – s valószínűleg a válogatottbeli szereplés
reményében – négy játékos döntött úgy, hogy elhagyja az egyesületet, s a nagyobb kihívások
reményében a Ferencvárosi TC-hez igazol. Az egyesület érvényes amatőr szerződésüknek, s a
tárgyalásoknak köszönhetően fél évre kölcsönadta sportolóit (Fodor Cintia, Lázár Alexandra,
Janik Vivien, Janik Alexandra) az FTC Zrt.-nek. További két labdarúgónkra (Kiss Stefanie,
Paksi Krisztina) hosszabb távon nem számíthattunk egyéb okok - tartós sérülés és családi
problémák – miatt; egy sportolónk abbahagyta az aktív játékot, és távozott tőlünk, így
veszélybe került a női csapat további működése.
Az akkor 10-11 fős keret feltöltésére irányuló törekvésünk eredményre vezetett, két új
labdarúgó (Dósa Nikolett, Czvetkó Renáta) még a 2011/2012-es szezon megkezdése előtt
csatlakozott a kerethez, majd az idény során végzett toborzó után további három fő fiatal
(Nagy Dóra, Magócs Nikolett, Horváth Annamária) került be csapatunk keretébe.
2011 nyarán a felkészülési időszak elején – a tavalyi évhez hasonlóan - ismét megmérkőztünk
a hazánkban edzőtáborozó katari női válogatottal: a Sági úti sportpályán, 350 néző előtt,
remek szervezés mellett (népszerűsítés, szinkrontolmács, vendéglátás) lebonyolított
nemzetközi felkészülési találkozón 6:3-mas győzelmet aratott csapatunk.
A szinte újonnan megformált csapat a 2011/2012-es szezon őszi idényét a Pest Megyei
Női ¾ pályás bajnokságában kezdte el, szerencsére sérülésmentes őszt zártunk, új
labdarúgóink jól illeszkedtek be csapatunkba, s bár a játékunk újraformálása nem ment
zökkenőmentesen, a további munkába vetett hit alapját jelentő eredmények nem maradtak el –
a csonka, hétfordulós őszi idény végén az első helyen fordult csapatunk.
Örömteli tény, hogy három labdarúgónk – Bánfi Petra, Kalina Szelina és Papp Adél –
rendszeresen szóhoz jutott az egyesület fiúcsapataiban is. Előbbi kettő az U-15, utóbbi játékos
az U-13 korosztályban szerepelt az őszi mérkőzéseken több alkalommal.
A téli termi időszak megkezdésekor a nyáron távozók közül három labdarúgó (Fodor
Cintia, Janik Vivien, Janik Alexandra) tért vissza, így megfelelő létszámmal kezdhettük el a
majd’ három hónapos átmeneti időszakot. A téli időszakban már teremtornán is részt vettünk
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(Ünnepi Női Futball Gála, Nagykáta), további tornákkal és felkészülési mérkőzésekkel
igyekszünk a tavaszi idényre minél jobban felkészülni.

Elvégzett szakmai munka – edzéskörülmények
Női csapatunk 2011 márciusától a Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ
Tápiószecsői Laktanyájának Sportlétesítményét használta edzések céljából. A nagyméretű, jó
minőségű futballpálya, illetve a futópálya további edzéseszközök bővítését tette lehetővé,
összességében tehát jó körülmények között tudtuk tervezett munkánkat elvégezni az év során.
Heti három edzést végeztünk a felkészülési és versenyidőszakban. Edzéseink javarészt a
kondícionális fejlesztést is magában foglaló egyéni és csapatbeli technikai, és technikaitaktikai képzésen alapultak. A megfelelő egyéni és csapatbeli labdás cselekvésbiztonság
kialakítása és fejlesztése mellett új elemként jelent meg a mozgáskoordinációs és preventív
jellegű foglalkozás, ezt hetente egy alkalommal végeztük.
A válogatott játékosaink számára a tavaszi idényben egyéni képzést biztosítottam, elősegítve
a magasabb szinten való helytállásukat.
Az edzéslátogatottság a mindenkori keret létszámának megfelelően kb. 90% körüli volt – az
egyes időszakokra eltervezett szakmai munkát meg tudtam valósítani.

Tagdíjfizetés
A Tápiószecső FC egyik legstabilabb korosztálya a női csapat, tekintve, hogy a tagdíjfizetés
mértéke továbbra is 90% körül mozog. Az év során közel 400 ezer forintnyi közvetlen
bevételt jelentett a korosztály folyamatos tagdíjfizetése. A csapat számára szükséges
feltételeket (utazás, étkezés, nevezési díj, pályabérlés) a bevételeinkből, illetve szülői
hozzájárulással továbbra is finanszírozni tudjuk.

Céljaink, terveink
Csapatunk dinamikus fejlődése láttán továbbra is fontosnak tartom a női labdarúgás
térnyerését és elterjedését Tápiószecsőn. A keret létszámának emelése elsődleges célunk.
Egyrészt a folyamatos edzésmunka sikeres megvalósítása érdekében tartom fontosnak a
toborzást, másrészt ez a mérkőzésen bevethető labdarúgók számának növelését is
eredményezné. A pályán elvégzett szakmai tevékenység (edzések, mérkőzések) mellett a jó
közösséghez tartozás élményének kialakítását is fontos szempontként kezelem, ezt pályán
kívüli szabadidős programokkal igyekszem megvalósítani.
Amennyiben létszámunk lehetővé teszi, 2012-ben igyekszünk a jelenlegi U-17 korosztályos
keretünk mellett egy U-13-mas vagy U-15-ös leány korosztályt kialakítani, felkészíteni és
versenyeztetni.
Az elmúlt évek hagyományait követve a következő szezonra való minél jobb felkészülés
érdekében szeretnénk idén is nyári edzőtáborba vonulni, valamint egy nívós, szakmai
kihívásokkal teli bajnokságban való szereplést lehetővé tenni.
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Tápiószecső, 2012. január 17.

Szathmári Márton
korosztályos edző
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Szakmai beszámoló a Tápiószecső FC U-17 korosztályának 2011. évi
munkájáról

Tápiószecső FC U-17 csapat 2011/2012
A Tápiószecső F.C. U-16 korosztálya (1995-1996-1997 születésű fiatalok) a 2010/2011-es
idény téli időszakában heti 2-3 tornatermi edzéssel és teremtornákkal készült a minél
sikeresebb tavaszi szezonra Szathmári Márton edző vezetésével. A Football Factor gödöllői
műfüves viadala mellett a csapat rajthoz állt a TTTT-kupa U-16 korosztályos többfordulós
mezőnyében is.
A 2011. február elején kezdődő rövid (3 hetes) tavaszi felkészülést heti 3 edzéssel, a Sági úton
végeztük el. A termi időszakban tovább csiszolt technikai játékelemek után a nagypályán
taktikailag és koordinációs képesség terén igyekeztünk előrelépni. A bajnokság 2011.
márciusi rajtja után együttesünk a 10 csapatos bajnokság harmadik helyén zárt, így bekerült a
májusi rájátszásba, ahol a Sülysáp KSK, a Nagykáta SE és a Jászkarajenő gárdái ellen, odavisszavágós rendszerben küzdött meg a végső helyezésért. Végül az ezüstérmet szerezték meg
a fiatalok.
A nyári időszak során a korosztály a Magyar Labdarúgó Szövetség versenyrendszerének
átszervezése miatt megszűnt. A fiatalabb 1997-es labdarúgók Szathmári Márton edző
vezetésével az újonnan megalakuló U-15 csapathoz kerültek, míg az idősebb 1995-1996-os
születésű fiatalok a másik új korosztályban, az U-17-es csapatban Szilágyi Szilárd edzővel
kezdték meg az új idényre való felkészülést.
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Elvégzett

munka

Az U17 csapat vezetését 2011 augusztusában vettem át. A bajnokság augusztus végén
kezdődött, ezért szakmai felkészülésről nem igazán beszélhettünk.
A legfontosabb szakmai feladat az első hetekben a játékosok képességeinek felmérése volt.
Az első edzéseken gyűjtött tapasztalatok után állítottam össze a későbbi edzésterveket.
Megállapítottam, hogy a játékosok technikai képessége, koordinációs képessége, kondíciója
nagyon eltér egymástól, vannak játékosok akik lényegesen felkészültebbek társaiknál.
Igyekszem a mai napig olyan edzéseket tartani, hogy az is élvezze az edzést, aki még csak
most kezdett el focizni és az is, aki már régebb óta focizik. Az edzéseken leginkább a
gyerekek mozgáskoordinációját és a technikai tudását fejlesztettem, a kondicionális edzéseket
és a taktikai jellegű edzések a 2012 tavaszi felkészüléstől kezdjük.

Edzéslátogatás,létszám
A edzéslátogatás úgy gondolom megfelelő volt, természetesen voltak hiányzások betegség,
iskolai elfoglaltság vagy családi okok miatt. Ami nagyon fontos, hogy új játékosok is
látogatják már az edzéseket. A 2011-es keretünk kibővült új játékosokkal is. Pap Róbert,
Varga Tamás és Korponai Kornél a bajnokság közben csatlakozott hozzánk, míg a téli
felkészülést velünk csinálja Vidák László, Szabó Zsolt és Csikós Richárd is. Sajnos Maka
Dániel családi problémák miatt nem tud járni edzésre, Mészáros Máténak pedig gerincsérülés
miatt valószínű, hogy abba kell hagynia a futball. Ha mindenki jelen van edzésen 16 fő alkotja
a keretet,ebben nincs benne Varga Vince aki az ifi csapatnál edz.

Eredményesség
A csapat a bajnokságban a 13. helyen áll 5 győzelemmel, 1 döntetlen, 7 vereség mellett,43
gólt rúgott és 41et kapott. Az eredményességünket nagyban befolyásolja, hogy az U15
csapatból mennyien tudják kisegíteni az U17es csapatot. Véleményem szerint az
eredményességet nem csak a tabellán elfoglalt helyezéssel kell megállapítani. Nagyon fontos,
hogy a játékosok emberileg is fejlődjenek. Számos olyan emberi tulajdonság van, amit a
sporton keresztül fejleszteni lehet. Úgy gondolom jó úton járunk, mert nem csak
játéktudásban fejlődtek, hanem emberileg is.

Célok 2012 tavasz

A tavaszi szezonra a felkészülést január 16án kezdtük. A felkészülést szolgálja a TTTT Kupa,
aminek az első két fordulóján túl vagyunk, még Maglód illetve Nagykáta vendégei leszünk.
Január 29én Tóalmáson veszünk részt egy PMLSZ által szervezett 8 csapatos teremtornán.
Februárban nagypályás felkészülési mérkőzések is szerepelnek már a prgramban és március
17én elkezdődik a nagypályás bajnokság. Szathmári Márton kollégám segítségével
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összeállítottunk egy tesztet,amivel a játékosok technikai és fizikai képességeit mérjük fel. Az
első edzésen mért eredményeket összevetjük majd egy tavasszal megismételt teszt
eredményével, amivel le tudjuk mérni, hogy mennyit fejlődtek a játékosok az eltelt időszak
alatt.
Célom, hogy a játékosok fejlődése töretlen legyen és szeretném, hogy igazi közösséget
alkossanak.

Tápiószecső, 2012. február 2.

Készítette:

Szathmári Márton és Szilágyi Szilárd
korosztályos edző
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Szakmai beszámoló a Tápiószecső FC U-19 korosztályos csapatának
2011. évi munkájáról

Tápiószecső FC U-19 csapat 2011/2012
2011. január 17-én kezdtük meg a felkészülést a tavaszi szezonra. Keretünkből távozó nem
volt, de egy érkező volt Hegedűs Dominik (Tápióság) személyében. 15 forduló után 1. helyről
vártuk a folytatást. 12 győzelem 2 döntetlen 1 vereség 39 lőtt 15 kapott gól és 38 pont
szerepelt a nevünk mellett. A felkészülésünk 4 edzéssel és egy teremtornával kezdődött az
első héten. Az edzésszám megmaradt heti 4-nek, de a bajnokság közeledtével csökkentettük
3-ra. 8 edzőmérkőzés is szerepelt a programban. Végül a 2011 03.05-re kiirt rajt 1 hét
csúszással kezdődött. melynek úgy vágtunk neki, hogy megőrizzük első helyünket a tabellán.
Tavaszi mérlegünk 15 mérkőzés 13 győzelem 1 döntetlen 1 vereség 43 lőtt 15 kapott gól.
Összesítve 30 mérkőzés 25 győzelem 3 döntetlen 2 vereség 82-30-as gólaránnyal
megnyertünk a 2010/11 Pest megye I. osztály U19-es bajnokságot. Bónuszként jött a Pest
megyei szuperkupa melynek döntőjébe Abonyon keresztül vezetett az út. Abony ellen
nyertünk 5-0-ra. A döntő Sülysápon volt ahol a hazai csapattal illetve a Göd csapatával
mérkőztünk meg. Házigazdák ellen 2-0-s győzelem után belefért a 3-2-es vereség a Göd
csapata ellen, mert így is mi lettünk a kupagyőztesek. Oklevél és kupa mellé járt egy garnitúra
winner felszerelés a csapatnak.
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A bajnokcsapat tagjai:
Balogh Ferenc
Demeter Ádám
Demeter Dávid
Ecseri Dávid
Hegedűs Dominik
Kovács Richárd
Majzik Balázs
Majzik Bence
Maka Dániel
Mészáros Máté
Nagy Dániel
Lázók Géza
Nagy Bence
Papp Richárd
Schmidt Zsolt
Schmidt Gergő
Varga Vince
Vida Dániel

Felnőtt csapatból 1-2 meccsen segített a csapatnak:
Horváth Martin,Bátori Balázs,Fritz Alejandro Ruenes
Csapatunk házi gólkirálya Lázók Géza volt 16 góllal
Január 17-Június 1. 48 edzésünk volt, ebből a legtöbb edzésen Varga Vince jelent meg (47)
/A tagdíjfizetés kb 20%-os volt/

2011. II. osztályú utánpótlás bajnokság U 19 Közép-Keleti csoport őszi
időszaka:
A szezonra július 2. hetében kezdtük meg a felkészülést a jól megszokott edzésszámmal és
edzőmérkőzésekkel. A bajnokcsapatból egy játékos Schmidt Gergő távozott, aki a helyi
felnőtt csapatban folytatta pályafutását. Érkezők Makádi János (Nagykáta), Kocsis Gergő
(Tápióság)
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Sajnos Kocsis Gergő egyik edzőmérkőzésen megsérült, így egész szezon alatt rá nem
számíthattunk.
Hasonló képp járt Majzik Bence, aki a bajnokság első fordulójában szenvedett súlyos
térdsérülést, aki azóta egy sikeres műtéten esett át.
A bajnokság 14 csapatos, melyben zömmel nagy múltú városi csapatokat találhatunk. Jó
felkészülés után a célkitűzés az első hat hely valamelyike volt- Ezt maximálisan sikerült
teljesíteni, hiszen 13 forduló után. 9 gy 4 d 0 v 56-12 –es gólaránnyal állunk a 3. helyen.
Júliustól – december 1-ig 50 edzés volt. a Tagdíj fizetések kb 50%-ra emelkedtek. Házi
góllövő lista élén ismét Lázók Géza áll 10 góllal.
Bízunk a hasonlóan jó és sikeres folytatásban!

Tápiószecső, 2012. január 21.

Készítette:

Papp István
korosztályos edző
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Szakmai beszámoló a Tápiószecső FC Felnőtt csapatának 2011. évi
munkájáról

Tápiószecső FC Felnőtt csapat
2011/2012
Felnőtt csapatunk a 2010/2011-es szezon őszi idényét a 6. helyen zárta 27 megszerzett
ponttal, az első helyezettől 13, a második és harmadik helyezettől 4 ponttal lemaradva. A
szezon tavaszi idényére (2011 tavasz) a klub vezetősége a második hely megszerzését tűzte ki
célul, az első hely megszerzésének sajnos ekkora hátrány után nem volt realitása.
A csapat a tavaszi idényre való felkészülést 2011. január 17-én, heti 4 edzéssel kezdte el. A 8
hetesre tervezett felkészülési időszakban 8 edzőmérkőzést játszottunk – mindez sikeresen
segítette a távozók (Vikor István, Földváry Attila, Kakuk Csaba, Balázsi Csaba, Ladányi
Gábor, Kovács Áron, Grezsák Zsolt) utáni űr betöltését, illetve az újonnan érkező labdarúgók
(Rácz Róbert, Majzik Bertalan, Németh Gyula, Tell Tamás, Berki Ádám, Hauser Dániel, Fritz
Ruenes Alejandro, Gecse Levente, Bátori Balázs) csapatba illesztését.
A gárda élén is változás történt, Grezsák Zsolt távozott a csapatból, így a szakmai munka
irányításával Horváth Tibort bízta meg a klub vezetősége.
Az új, fiatal játékosok beépítése nem ment zökkenőmentesen, az elrontott tavaszi rajt is ezt
bizonyítja. A következő 12 bajnoki mérkőzésből 9-et megnyert a csapat, így a bajnokság
zárása előtt 2 fordulóval biztossá vált a második helyezést – teljesítve ezzel a tavaszi idény
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előtti célkitűzést. Mint később kiderült, a második helyezés is elegendőnek bizonyult az
osztályváltáshoz, így az új idényt már az NBIII-ra készülve kezdhettük meg.
Időközben a csapat szépen menetelt a Magyar Kupa Pest megyei selejtezőiben: a Nagykáta
SE ellen 5:0-ra, a Maglódi TC ellen 2:1-re, az Alsónémedi ellen 6:1-re győzve a sorozat
országos főtáblájára került a Tápiószecső FC felnőtt csapata. A Pest Megyei Kupa döntőjébe
való jutásért a Gödöllő SK csapatától 2:1-es vereséget szenvedtünk.
A tavaszi idényt tehát szép mérleggel zártuk: a bajnokságban 28 pontot gyűjtve (9 győzelem,
1 döntetlen, 5 vereség), 29-17-es gólkülönbséggel, összesítésben 55 ponttal a második
helyezést értük el. A bajnokságbeli létszámhiánynak köszönhetően az MLSZ
versenyszervezési osztálya felkérte csapatunkat az NBIII-ban való indulásra, melyet
elfogadtunk és vállaltuk a magasabb osztályban való szereplést.
Örömteli tény, hogy a 2010/2011-es szezon során számos saját nevelésű, utánpótláskorú
labdarúgónak tudtunk játéklehetőséget biztosítani a felnőtt csapatban – így debütálhatott
többek között Majzik Balázs, Majzik Bence, Nagy Dániel, Lázók Géza, Balogh Ferenc a
felnőttek között. További pozitívum, hogy a szezon során számos olyan mérkőzést
játszottunk, ahol 6-7 tápiószecsői játékos volt a pályán a mérkőzés folyamán – célunk, hogy
megfelelő képzéssel és versenyeztetéssel ez a tendencia a jövőben tovább javuljon!
A nyár folyamán edzőcsere történt a felnőtt csapatnál, Horváth Tibor helyett Rácz Róbert lett
a szakmai munka felelőse, az első csapat trénere.
Miután kiderült, hogy csapatunk az NB III-as bajnokságra készülhet, hozzáláttunk keretünk
kialakításához. Távozóink listája, mint az bebizonyosodott veretesebbnek bizonyult, hiszen
alapembereink közül fontos láncszemek igazoltak el (úgy, mint Hauser Dani, Fritz Aleandro,
Janta Gabi, Telt Tamás). Érkezési oldalon behatárolt lehetőségeink miatt megpróbáltunk
fiatal, sikerre éhes játékosokat igazolni (Almáshegyi, Zsolnai, Sipos, Muhari, Ladányi mellé
egy nagy halat is sikerült fogni Balaskó Iván személyében, aki több mint 300 NB I-es
mérkőzéssel érkezett hozzánk).
Mire felnőtt csapatunk végleges kerete kialakult, addigra már rég benne voltunk az
edzőmeccsekben, így csapatunk kialakítása az edzőmérkőzéseken elért eredményeit
figyelembe véve semmiképpen sem nevezhető zökkenőmentesnek. Sajnos volt olyan
játékosunk, aki egyetlen egy edzőmérkőzésen sem tudott szerepelni munkahelyi elfoglaltság
miatt.
5 hetes felkészülésünk után első tétmérkőzésünk, amely egy magyar kupamérkőzés volt,
melyen egy Jász-Nagykun-Szolnok Megyei II. osztályú csapat otthonában 1-0 vereséget
szenvedtünk. Ekkor már érezhető volt, hogy csapatunk az előző évhez képest minőségben
meggyengült.
Ennek ellenére első hazai mérkőzésünkön 2-0-ra is vezettünk már, amikor előjöttek azok a
hiányosságok, amik az edzőmérkőzéseken folyamatosan meglátszottak (keret késői
kialakítása, erőnléti problémáink). A végeredmény számomra csalódottsággal, illetve
vereséggel felérő 2-2, ami nagyban meghatározta következő mérkőzéseink hangulatát.
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Hiszen, ha egy újonc csapat magasabb osztályban, otthon győzelemmel mutatkozik be, az az
egész bajnokságra lendületet adhat.
Második mérkőzésünkön már is azzal kellett szembesülnünk, hogy létszámproblémáink miatt
a mérkőzésre már csak úgy tudtunk 16 fős kerettel elutazni, hogy tehetséges ifjúsági
játékosaink segítségét kellett kérnünk.
A harmadik fordulóban ismét csalódást keltő végeredményt mutatott az eredményjelzőnk,
amikor is a 80 percben ismételten megtörtént velünk ugyanaz, mint az első fordulóban, hogy
két gólos vezetésünk ellenére ismét döntetlennel hagytuk el a játékteret. Itt még sajnos én sem
tudtam a csapat rendelkezésére állni eltiltásom miatt. Úgy gondolom, hogy a jelenlétemmel a
kapuban segíthettem volna a csapatnak abban, hogy minél hamarabb megszerezzük a
számunkra nagyon fontos 3 pontot.
Két ilyen flúgos futam után a csapat sajnos tovább kereste önmagát, de úgy gondolom, hogy
játékban a szegedi mérkőzést kivéve minden csapattal partiban voltunk. Ekkor jött a 7.
forduló, ami megtörte az átkot, és sikerült megszereznünk az általunk már nagyon várt 3
pontot. Ezután egy győztes sikersorozat következett, mely után a tabellán folyamatosan
kúsztunk felfelé.
Önbizalmunk megnőtt, viszont ekkor már jelentkeztek azok a problémák is, melyekkel
minden csapat szembesül, megjelentek a piros és sárga lapok. Ez által csapatunk összeállítása
már sokkal nehezebbnek bizonyult. Egyébként keretünk nagyon jól mutatja azt, hogy egyszer
sem tudtunk ugyanabban az összeállításban kiállni. (munkahelyi elfoglaltságok, legénybúcsú,
házasság, betegség)
A bajnokság utolsó harmada az előbb felsoroltak miatt ismételten hullámzóan sikerült, de
amikor nagyon kellett mindenkinek helyén volt a szíve (Hódmezővásárhely ellen),
megnyertük a számunkra nagyon fontos mérkőzést.
A helyezésünk önmagában elfogadhatónak tekinthető, de aki ismeri a tabellát, az láthatja,
hogy továbbra is élet-halál harcot kell vívni minden egyes pontért, hiszen a bajnokság nagyon
kiegyensúlyozott.
Jelen pillanatban 3 hete kezdtük a felkészülést, amelyeket már régi-új emberek is látogatnak.
Jelen pillanatban is dolgozunk a csapat felépítésén, megpróbálunk létszámban és minőségben
egy olyan együttes alapjait lerakni, amely egy 9 hetes felkészülés után játékban,
játékminőségben pozitív képek fog mutatni. Minden focistának vannak egyéni céljai, remélem
nyerő típusú játékosaink még többet hozzá tudnak tenni csapatunk játékához, hogy olyan
ellenfelekkel szemben is fel tudjuk venni a versenyt, akik csapatépítésben jóval előttünk
járnak. Csapatunk megerősítése ismeretében úgy érzem, hogy van esélyünk arra, hogy a
táblázaton elfoglalt helyezésünk még szebb legyen a jelenleginél, ezért dolgozunk mi minden
szinten és velünk együtt a körülöttünk lévő emberek.
Tápiószecső, 2012. január 30.
Készítette:
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Horváth Tibor és Rácz Róbert
edzők

Szakmai beszámoló a Tápiószecső FC Öregfiúk csapatának 2011. évi
munkájáról

Tápiószecső FC Öregfiúk csapat 2011/2012

„Az öregfiúk bajnokságban már nem csak az eredmény számít, hanem a jó kedv, egy jó
társaságban eltöltött sportolási lehetőség mindenek felett áll. Emellett azért senki sem feltett
kézzel megy fel a pályára, de elsősorban tényleg a kellemes fáradtság elérése a cél ebben a
korban.”

2010-2011 esztendő, tavaszi szezon
A 2010-2011-es év őszi szezonját 50%-os teljesítménnyel, 5 győzelemmel, 3 döntetlennel, és
5 vereséggel, 26-26-os gólaránnyal zárta le az öregfiúk csapata, így a tavaszi szezont a 8.
helyről folytattuk. A dobogótól 9 ponttal voltunk, ami nem tűnt behozhatatlannak, de az első
három helyezett igen egyenletes teljesítményt nyújtott, így nem tudtunk lefaragni
hátrányunkból, sőt az őszi teljesítményt lemásolva a tavasz folyamán is 50%-os teljesítményt
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hoztunk össze, igaz a gólarányban valamit javultunk, a nullás gólarányunkat +3-as pozitív
mérlegre emeltük. Így a bajnokság végére 10 győzelem mellett 6 döntetlen és 10 vereség
született mérkőzéseinken, a gólarányunk 55-52-re módosult. Ezzel a teljesítménnyel egy
helyet előreugorva a 7. helyen végeztünk a Monor és Vidéke Öregfiúk bajnokságában.

Monor és Vidéke Öregfiúk Labdarúgó Bajnokság
2010-2011 évi végeredménye
Hely

Csapat

Mérk Nyert Dönt Ver Gólarány Pont

1. Monor SE

26

21

3

2

130-44

66

2. Üllõ SE

26

19

2

5

85-41

59

3. Tápiószõlõs KSE

26

16

5

5

63-43

53

4. Ceglédi VSE

26

16

3

7

57-43

51

5. Pilisi LK-Legea

26

14

5

7

62-50

47

6. Gyömrõ

26

13

2

11

48-57

41

7. Tápiószecsõ FC

26

10

6

10

55-52

36

8. Albertirsa SE

26

11

1

14

66-61

34

9. Tápiószentmárton

26

10

4

12

43-54

34

10. Maglód TC

26

10

2

14

73-74

32

11. Nagykáta SE

26

8

7

11

53-58

31

12. Vasad

26

5

4

17

42-67

19

13. Úri KSK

26

5

1

20

50-104

16

14. Ecser KSK

26

1

1

24

11-90

4

2011-2012 esztendő, őszi szezon
A nyár igen meghatározó volt az öregfiúk csapat életében. A bajnokság beindulása előtt szinte
biztos volt, hogy az előző évben megalakult Monor és Vidéke Öregfiúk bajnokságában
fogunk szerepelni ismét, nem pedig a Pest megye kötelékében lévő Üllői csoportban, hiszen
az utazási távolságok miatt az sokkal hátrányosabb volt, sőt mivel baráti társaságokról lévén
szó, a monori bajnokságban szinte minden héten szomszédvár-rangadót játszhatunk. A nyáron
azonban a Tápiószecső FC egészére kiható pályázaton indultunk, így az öregfiúk csapata
bevállalta azt, hogy két bajnokságban is szerepelni fog az idei esztendőben. Félő volt, hogy ha
az öregfiúk kimaradnak a megyei csatározásokból, akkor az negatívan hat ki a pályázat
sikerességének elbírálására, így nem kockáztatva benevezett a megyei bajnokságba is, s nem
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cserben hagyva a szomszéd csapatokat a monori bajnokságba is. A nyáron a létszám
tekintetében is indokolt lett ez a döntés, de sajnos később kiderült, hogy hiába van 30
igazolásunk, hadra fogható játékosokból csupán maximum 20 maradt a bajnokságra. Erőltetett
menetnek néztünk elébe, de bátran vállalva a mérkőzéseket beindult a kettős üzem. Az első
mérkőzéseken még nem is voltak gondok, de ahogy bejött a korábbi kezdési időpontok, úgy
fogytak a játékosok a mérkőzésekről, ami párszor létszámbéli nehézségeket okozott. A végére
teljesen belejött a társaság a heti két mérkőzésbe, sőt az október 22-én megrendezett
gálanapra is bevállaltuk a pluszmérkőzést, így ekkor négy nap alatt három mérkőzést is
játszottunk, ami az „öreg csontoknak” már igazán nagy terhelés. Az eredményességről azért
pár szóban annyit említenék, hogy az ősz során pontok tekintetében nagyon adakozóak
voltunk, rengeteg mérkőzésen szinte felbillent a pálya, mégsem győztesen vonultunk le. A
játékkal - egy-két mérkőzéstől eltekintve - nem volt gond, többször élvezetes mérkőzést is
tudtunk játszani, de a kapu előtt sokszor határozatlanok voltunk, vagy pedig a Fortuna sem
állt mellénk, az ősz során 16 kapufát lőttünk! A tavasszal azonban mindenféleképpen jobban
kellene szerepelni, hiszen az ellenfelek és a csapatunk erejét ismerve sokkal többre vagyunk
hivatottabbak. Egy picit negatívumnak érzem, hogy néha a túlzott győzni akarás miatt egy-két
játékosnak „elgurul a gyógyszere” és a csapat fegyelmezettségén ez sokat rontva az
eredményesség rovására is megy. Néha sokkal jobb lenne higgadt fejjel gondolkozni és
cselekedni.

Monor és Vidéke Öregfiúk Tornája
2011-2012 őszi végeredménye
Hely

Csapat

Mérkőzés Nyert Döntetlen Vereség Gólarány Pont

1. C.G. Hungary-Tápiószele

12

10

2

0

39-11

32

2. Üllő

12

9

1

2

57-16

28

3. Laluna (Gyömrő)

12

9

1

2

25-11

28

4. Tápiószentmárton

12

6

1

5

21-24

19

5. Medosz

12

6

0

6

27-29

18

6. Maglód

12

5

1

6

32-30

16

7. Albertirsa SE

12

5

1

6

23-32

16

8. Gerje-Forrás Kft. (Pilis)

12

4

3

5

25-32

15

9. Vasad

12

4

2

6

24-30

14

10. Monor

12

4

1

7

32-34

13

11. Tápiószecső

11

3

2

6

18-25

11

12. Káta Old Boys

11

2

1

8

12-31

7

13. Úri

12

2

0

10

15-45

6
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Öregfiúk Pest Megyei Bajnokság
2011-2012 őszi végeredménye
Hely

Csapat

Mérkőzés Nyert Döntetlen Vereség Gólarány Pont

1. Bugyi

10

7

3

0

35-19

24

2. Sülysáp KSK

9

7

0

2

34-13

21

3. Szigetszentmiklós TK

10

5

3

2

27-13

18

4. Hernád

10

4

2

4

25-32

14

5. Tápiószecsõ FC

9

4

1

4

27-23

13

6. Felsõpakony

10

3

3

4

20-23

12

7. Inárcs VSE

10

1

2

7

18-44

5

8. Alsónémedi SE

10

0

2

8

12-31

2

Felkészülés
A tavaszi eredményes szezon érdekében a téli holtszezonban a tavalyi évhez hasonlóan
Tápiószentmártonban a sportcsarnokban veszünk részt egy öregfiúk bajnokságon, ami januári
és a februári hétvégéket betölti. A tavalyi évben második helyen zártunk, balszerencsés
körülmények között az utolsó mérkőzése kikapva, gólaránnyal előzött be minket az Abony
csapata. Ezen kívül a csapat egyik fele egy évek óta együtt focizó baráti társaság színeiben
úgyszintén Tápiószentmártonban vesz részt egy amatőr csapatoknak kiírt bajnokágban, ahol
nemcsak öregfiúk, hanem aktív játékosok is részt vesznek. A jó felkészülés reményében a
tavasz folyamán úgy reméljük, hogy a Monor és Vidéke Öregfiúk Tornája sorozatában nem
lehetetlen a nyolc pontos hátrányt ledolgozni és akkor a 11.helyről, akár a 4. helyre is
felugorhatunk. Míg a Pest megyei bajnokságban a dobogós hely elérése a cél, s egy
bronzéremmel megalapozhatjuk a következő év céljait.

Tápiószecső, 2012.január 9.

Készítette:
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Gazsi Krisztián
csapatvezető
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