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A tradíció kötelez ,a jelen felhatalmaz , a jövő lehetőséget kínál.

    Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa     III. évfolyam. 2. szám

 Dabasi

  helyzet

9 korosztály, 70 csapat,

950 játékos

a DABASI FOCITORNÁKON

Untitled-2   1 3/27/18   9:44 PM



2018. március 18.

CSAPATAINK, JÁTÉKOSAINK
TEREMTORNÁK 2018

U19
A torna gólkirálya és legjobb hazai játékosa:
Nagy-Jager Dávid 
1. RKSK
2. FC Dabas
3. Soroksár
4. FK Vinogradar
5. Cegléd
6. Pereg

U17

A torna legjobb hazai játékosa:
Duhaj Ádám 
1. FC Dabas
2. Soroksár
3. RKSK
4. Cegléd
5. DMTK
6. Ócsa
7. Szalkszentmárton
8. Pereg

U16 Leány

A torna gólkirálya: Horváth Vivien
A torna legjobb hazai játékosa:
Ország Zsófia
1. FC Dabas
2. Jánoshalma-Soroksár
3. Cegléd
4. Vasas Kubala Akadémia
5. Pilis

A tradíció kötelez – Idén is megrendezésre került a már hagyománnyá vált FC Dabas 
Téli Teremtorna sorozat. Mint mindig, az Obo Aréna adott otthont minden korosztály 
megmérettetésének. Gratulálunk csapataink szerepléséhez, valamint a külön díja-
zott játékosainknak! Hajrá Dabas!
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2018. március 31.

CSAPATAINK, JÁTÉKOSAINK

U15
A torna legjobb mezőnyjátékosa
Czili Dávid
A torna legjobb hazai játékosa:
Sztancsik Antal
1. FC Dabas
2. Csepel
3. Ócsa
4. Monor
5. Pilis

U14

A torna legjobb hazai játékosa:
Molnár Norbert
1. BVSC
2. Kalinkovo
3. DMTK
4. FC Dabas
5. Soroksár
6. Pereg
7. Cegléd
8. Szalkszentmárton

U13

A torna legjobb hazai játékosa:
Farkas Bálint
1. FK Vinogradar
2. BVSC
3. Pereg
4. FC Dabas
5. Kakucs
6. Cegléd

Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület
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2018. március 31..

Bozsikos korosztályainknál is indul a szezon

Március 26., csütörtökkel az U11 és U13-as korosztállyal kezdetét vette a Tavaszi 
Bozsik Torna, valamint Fesztivál sorozat. Az eddigiekhez képest annyi változás tör-
tént a tavaszi szezonban, hogy minden Bozsik U7 és U9 Fesztiválunk a Dabas Al-
központ alá tartozó 12 egyesület részvételével kerül megrendezésre.   

IDŐPONT HELYSZÍN ESEMÉNY FELELŐS

03. 26. hétfő,15.30 Dabas, Pálya u. 1. U-11-13 alközponti torna/Dabas csoport 1. Kucsák István

03. 29. csütörtök,15.30 Dabas, Pálya u. 1. U-7-9 fesztivál/Dabas Alközpont 1. Kucsák István

04. 08. vasárnap, 9.00 Dabas, Pálya u. 1. U-11-13 alközponti torna/Dabas csoport 2. Kucsák István

04. 21. szombat, 9.00 Dabas,Pálya u. 1. U-7-9 fesztivál/Dabas alközpont 2. Kucsák István

04. 29. vasárnap,9.00 Dabas,Pálya u. 1. U-11-13 alközponti torna/Dabas csoport 3. Kucsák István

05. 05. szombat,9.00 Dabas,Pálya u. 1. U-7-9 fesztivál/Dabas alközpont 3. Kucsák István

05. 13. vasárnap, 9.00 Dabas,Pálya u. 1. U-11-13 alközponti torna/Dabas csoport 4. Kucsák István

05. 19.szombat, 9.00 Dabas, Pálya u. 1. U-7-9 fesztivál/Dabas alközpont 4. Kucsák István

05. 28. hétfő, 15.30 Dabas, Pálya u. 1. U-11-13 alközponti torna/Dabas csoport 5. Kucsák István

CSAPATAINK, JÁTÉKOSAINK
BOZSIK-PROGRAM
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2018. március 31..

Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület

Az MLSZ változásokat hozott az utánpótlással és
a támogatásokkal kapcsolatban

A szövetség céljai változatlanok: egyre több minőségi fiatal kiemelt képzése, mert 
ebben van labdarúgásunk jövője.
Egy új produktivitási rendszert vezet be az MLSZ, amely azt jelenti, hogy kizárólag 
az számít, hogy az egyesületek mennyi játékost adnak felfelé a professzionalitás 
felé. 
Az nem változik, hogy alaptámogatásban részesül a TAO-rendszeren keresztül va-
lamennyi utánpótlásneveléssel foglalkozó sportszervezet. Ennek mértéke igazodik 
a sportszervezet méretéhez és szintjéhez. Ezzel szemben produktivitási támoga-
tásban kizárólag azon sportszervezetek részesülnek majd, amelyek érdemi mér-
tékben részt vettek profi és/vagy utánpótlás- és felnőtt válogatottban szereplő játé-
kosok kinevelésében egy pontozásos rendszeren keresztül.
Megmarad ugyanakkor a közelmúltban bevezetett nevelési költségtérítési rendszer, 
amelyben a klubok egymás felé fizetik a nevelési költségtérítést a profi szerződés-
sel nem rendelkező játékosok átigazolása során.
Ezek az elképzelések alapvetően jó gondolatok és egyáltalán nem újkeletűek. Ezek 
megvalósítása komoly feladat, amelyet az FC Dabas évek óta magáénak érez, mi-
közben a gyakorlati megvalósításban sajnos sokszor magunkra maradunk. 
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CSAPATAINK, JÁTÉKOSAINK
AZ FC DABAS HÍREI

Erős Károly, az FC Dabas NB III-as csapat 
vezetőedzőjének nyilatkozata az elmúlt bajnoki 
forduló kapcsán

Szombaton egy nagyon értékes győzelmet arattunk. A nagyon 
rossz minőségű, szűk pálya és az időjárás megnehezítette a 
dolgunkat. Sok lehetőségünk volt, és hál’ istennek, egyet sikerült 

kihasználni a végén. A csapat mentálisan és fizikálisan is teljesen rendben volt, így 
megérdemelten szereztük meg a három pontot, még ha a végén lőttük is a gólt. 
Labdabirtoklásunk is biztos volt, nagyon jó úton van a csapat. Bízunk a jó folyta-
tásban!

Megérkeztek az új gépek
Szépen lassan teljes a karbantartó gépek és eszközök listája. Az alábbi esz-
közökkel bővült az FC Dabas gépparkja: homokszóró, pótkocsi, pályavonalazó 
kocsi, homlokrakodó, Verti-Drain, gyeptéglavágó. 

2018. március 31..
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2018. március 31..

CSAPATAINK, JÁTÉKOSAINK

Kucsák István, az FC Dabas II vezetőedzőjének 
nyilatkozata az elmúlt bajnoki forduló kapcsán  

Az első három meccsünk után a negyedik mérkőzésünk elma-
radt, pályaalkalmatlanságok miatt. Így az ötödik tavaszi fordu-
lóval folytattuk. Hazai pályán vártuk Százhalombatta csapatát, 
mindenképp pontokat szerettünk volna szerezni és győzelemre 

hajtottunk. Azt gondolom, hogy a mérkőzés képe alapján teljesen rászolgáltunk a 
győzelemre, végigtámadtuk a meccset. Jobb csapatnak nézett ki a Dabas II, mint 
a Százhalombatta, egyértelműen, de ez sajnos egy 2:2-es döntetlenre lett elég. Két 
óriási nagy egyéni hibából kaptunk az első 9 percben két gólt, talán még nem is 
láttam ilyet az egész futballpályafutásom során. Úgy néz ki, hogy egy nehéz hely-
zetben lévő csapatot még a balszerencse is üldöz, de ezt is meg kell oldani.

A 9. percben 0:2 után, kb. 10 perc múlva egy tizenegyest hibáztunk, így folytató-
dott 2:0 az ellenfél javára a meccs, aztán sikerült mégiscsak két gólt szereznünk. 
Ezzel a döntetlennel sajnos igazából nem vagyunk kint a vízből, a csapat mindent 
megtett, a játékosok magukhoz képest jól teljesítettek, de ez kevés volt a győzelem-
hez. Hétről-hétre egyre nagyobb csatákat kell vívnunk azért, hogy pontokat szerez-
hessünk. A következő meccsen, Nagykáta ellen próbáljuk ezt meg szombaton.

A csapaton most érzek egy kis bizonytalanságot, hiszen jól játszva, mindent 
megtéve, hazai pályán döntetlenre futotta úgy, hogy minden adott volt. Azt gondo-
lom, ha becsületesen dolgozunk, akkor ezek vissza fognak jönni, nincs más dol-
gunk mint hinni ebben és előrefelé menekülni.

Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület
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Városunk kézilabdaegyesülete meghívta Duhaj Ádámot, az U 19-es csapat labda-
rúgóját, hogy végezze el a kezdődobást a Dabas–Orosháza mérkőzésen, ezzel is 
támogatásáról biztosítva kiváló fiatal labdarúgónkat, akinek az egészségi állapota 
folyamatosan javul az edzőmérkőzésen történt rosszulléte után.
Ádám és az FC Dabas nevében: KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

Az FC Dabas vezetőségi megbeszélést tart
április 5-én, csütörtökön, 17.30 tól 
a Wellis Sportpark VIP-termében,

a szokásoknak megfelelően!

A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:
Schilingerné Budai Zsuzsanna, Kucsák István, FC Dabas SE

Előkészítés: Szűcs Mária • Nyomdai munkák: Pressman Bt.

NEMES GESZTUS

A DABAS KÉZILABDA KLUBTÓL 
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