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A Tápiószecső FC U-16 korosztályos csapata – a korábbi évek kemény munkájának 

köszönhetően is – beérett a 2009/2010-es szezonra, így az év kiemelkedőnek mondható.   

 

A gárdát 1994-es, 1995-ös és 1996-os helyi labdarúgók alkották az idény folyamán. A csapat 

edzője Papp István, az U-19 gárda trénere volt, s mivel az ifjúsági csapat létszámhiánnyal 

küszködött az év folyamán, így a serdülő csapat játékosai hétvégente ott is pályára léptek. 

 

A kettős terhelés ellenére nem fáradtak el a srácok, a heti 2-3 edzés mellett a hétvégi 

mérkőzéseken is helytálltak, s végül nagy fölénnyel, 202 gólt elérve nyerték meg a megyei 

serdülő bajnokságot. Nagy sportdiplomáciai sikerként könyvelhető el, hogy a serdülő 

bajnokságok győzteseinek kiírt Bajnokok Tornáját csapatunk rendezhette meg június 

közepén. A nagy érdeklődés mellett tartott háromcsapatos viadalon végül a második helyet 

szerezték meg a srácok. 

A sikercsapat egy része – az 1994-es születésű srácok - feljebb lépett az ifjúsági csapatba, 

miként edzőjük is velük tartott, nem vállalva tovább a csapat irányítását. 

Az újonnan kialakítandó gárda trénere Szathmári Márton lett, aki így az U-13 korosztályból 

„kiöregedő” labdarúgókkal dolgozhatott tovább. 

 

A 2010/2011-es idényre való felkészülést júliusban elkezdő csapat kerete az 1996-os és 1997-

es születésű labdarúgókra épült, ám meglehetősen szűkös volt, ennek ellenére az U-13 és 

Leánycsapattal együtt ők is részt vehettek az egyhetes visegrádi edzőtáborban. A keret 

szűkössége miatt az U-13 csapatból felfelé, illetve az U-19 csapatból visszajátszó labdarúgók 

segítették az őszi szereplést. 

A csapat a felkészülési és versenyidőszakban egyaránt heti három edzést tartott, hétfő-szerda-

péntek időpontokban a Sági úti sportpályán. 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 felkészülés jegyében játszott a csapat gyakorló mérkőzést az MTK Hungária FC U-19-es 

női csapatával is. 

 

A gárda a nehéz szezonkezdet ellenére végül a tízcsapatos megyei serdülőbajnokság második 

helyén végzett az ősszel, mely egy újonnan kialakított csapattól remek teljesítmény.  



 

A korosztályos csapat stabil hátterét a jelentős szülői támogatás jelenti, a tagdíjfizetés aránya 

kielégítő. 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-16 korosztályos serdülő csapat előtt álló 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 2010/2011 idényben az  U-16 csapatban pályára lépett labdarúgók: 

 

Maka Dániel, Mészáros Bence, Minik Zsolt,Frauenhoffer Márk, Rostás Gábor, Varga Vince, 

Bartucz Martin, Kovács Richárd, Balla Csaba, Németh István, Nagy Bence, Maka Sándor,(védők), 

Erdélyi Zsolt, Kiss Bence, Husza Ádám, (középpályások) Török Tamás, Papp Olivér, Bácsics 

Sándor (csatárok)   

          

Szathmári Márton 

          korosztályos edző 

 

 


