
Érdi Újság16 XXI. évfolyam, 2011. június 23.sport

Véget ért a 2010/2011 évi lab-
darúgó-bajnokság. Az Érdi 
VSE csapata szoros, végig nyílt 
küzdelemben, de mégis csak a 
csalódást keltő 10. helyet sze-
rezte meg. 

Az okokról és az éves teljesít-
mény értékeléséről kérdeztük 
Miskovicz Bálint edzőt.

– A bajnokság előtt a tavaly 
elért harmadik helyezés után a 
szakosztály vezetése az első öt 
hely valamelyikének a megszer-
zését tûzte ki célul, nem mond-
va le a korábbi sikeres szereplés 
megismétléséről. Bár szûk játé-
koskerettel vágtunk neki a baj-
nokságnak, az elején – bár itt is 
értek minket váratlan pontvesz-
tések – szép sikereket értünk el. 
A kezdeti lendület sajnos hamar 
megtört és az ősszel szerzett 18 
pont a bajnokság végkimenete-
lét sajnos döntően befolyásol-
ta. Az őszi gyengébb szerep-
lést végül néhány meghatározó 
játékos (Jakab Á., Csorba P., 

Flórián Á., Márki D.) hosszan 
tartó sérülése döntően befo-
lyásolta. Egyetlen egyszer sem 
tudtunk az elképzelt összeállí-
tásban pályára lépni. Már ekkor 
látszott, hogy a szûk keret a 
hiányzók pótlására és a taktikai 
variációkra kevés lehetőséget 
ad. A másik döntő tényező a 
felkészülésben rejlik. A pálya 
felújítása miatt a felkészülé-
sünk sem volt zökkenőmentes, 
és ez szintén nagyban befolyá-
solta őszi szereplésünket. A téli 
szünet után sem csökkentek 
gondjaink. A keretből különbö-
ző okok miatt öten távoztak, 
míg négy érkezőnk volt. Így a 
gondjaink nem csökkentek az 
őszi szezonhoz képest.

– A sérüléshullám tavasszal 
sem került el minket, sőt, ekkor 
már a sárga lapos eltiltások is 
sok gondot okoztak. A keretet 
számos alkalommal ifistákkal 
kellett feltöltenünk, akik bár 
tehetségesek, az NB III még 

nagy falat volt számukra. Ezzel 
együtt a tavaszi szereplést jónak 
ítélem. Az itt szerzett 24 pont 
már elfogadható teljesítmény. 
Összességében magam is csaló-
dott vagyok a végső eredményt 
illetően, hiszen a három kieső 
csapat ellen elhullajtott hét pont 
és a Budafok ellen elvesztett 
négy pont nagyon hiányzott a 
végső elszámolásnál. Ezekkel a 
pontokkal akár a dobogón is 
végezhettünk volna. Ez a keret 
a tavasszal nyújtott teljesítmé-
nye alapján többre volt hivatva, 
mint amit a bajnoki táblázat 
mutat.

– Az egyéni teljesítményeket 
nem szeretném még értékel-
ni. Ezt először a játékosokkal 
kívánom megbeszélni, azonban 
itt is óriási különbség van az 
ősszel és a tavasszal látottak 
között. A tavaszi hozzáállásá-
ért az egész csapat dicséretet 
érdemel. Külön kiemelném két 
fiatal teljesítményét: a kapuban 
Kertész Ferenc, a mezőnyben 
pedig Süveges Gábor teljesít-
ménye volt a tavasz kellemes 
meglepetése. Nem mehetünk el 
szó nélkül Nagy Attila, Horváth 
Sándor, Flórián Ádám, Ország 

Péter és Skita Tamás teljesítmé-
nye mellett sem. Az ő játékuk 
meghatározó volt a tavaszi jó 
szereplésben és abban, hogy az 
utolsó hét fordulóban nem vesz-
tettünk mérkőzést. A felkészülés 
a 2011/2012-es bajnokságra júli-
us 5-én kezdődik. 

– Lesznek változások a keret-
ben?

– Ezt még nem lehet tudni. 
A szakosztályvezetés látja, hogy 
egy jobb szereplés érdekében 
néhány erősítésre a szûk keret 
miatt feltétlen szükség van.

Ezúton szeretném megkö-
szönni az Érdi VSE elnökségének 
és a szakosztály elnökének, 
Romics Ervinnek egész éves 
munkáját és támogatását, 
amelyet a labdarúgó szakosz-
tály eredményes mûködése 
érdekében kifejtettek. 

 Harmat Jenő

2010/2011 NB III
Duna Csoport tabella

mérk. győze- 
lem

döntet- 
len vereség rúgott 

kapott pont

1. Pálhalma SE 30 18 7 5 46:21 61
2. Maglódi TC 30 16 6 8 46:31 54
3. Dunaharaszti 30 13 11 6 46 :30 50
4. ESMTK 30 14 5 11 53 :38 47
5. Bicskei TC 30 13 7 10 50 :41 46
6. Törökbálinti TC 30 12 9 9 43 :46 45
7. Pénzügyõr SE 30 11 11 8 49 :44 44
8. Móri SE 30 9 16 5 45 :32 43
9. Százhalombatta 30 11 9 10 54 :55 42

10. Érdi VSE 30 10 12 8 47 :42 42
11. Soroksár SC 30 10 8 12 35 :38 38
12. Biatorbágy SE 30 10 7 13 33 :42 37
13. Budafoki LC 30 8 10 12 33 :48 34
14. Sárisápi BSE 30 9 4 17 41 :56 31
15. Dorogi FC 30 6 6 18 33 :58 24
16. Zsámbéki SK 30 3 6 21 22 :54 15

A házi góllövőlista élmezőnye
Skita Tamás 10 gól
Flórián Ádám 9 gól
Csorba Péter 6 gól
Horváth Sándor 4 gól
Süveges Gábor 4 gól  

A labdarúgók teljesítményének értékelése

Az edzõ szemével

Miskovicz Bálint:  Nagy volt a különbség az õszi és a tavaszi eredmények 
között
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Az elmúlt hétvégeken ren-
dezték meg a serdülő és diák 
I. Szabadfogású Országos 
Bajnokságok döntőit. Kapos-
váron szabadfogásban papír-
forma érvényesült, amelynek 
következtében három serdülő 
országos bajnoki bronzérmet 
könyvelhettünk el, 42 kg-
ban Kovács Bence, 76 kg-ban 
Oláh Tamás, 85 kg-ban Lajsz 
Dominik révén.

Az Újpesten rendezték a 
diák I. korcsoport döntőit, ezt 
azonban minél előbb szeret-
nénk elfelejteni. Váncza Pisti 
32 kg-ban az elrontott első 
menet után – hiába nyerte 
meg – nem talált magára az 
egész versenyen, bár neki még 
erősödnie kell ebben a súly-
csoportban. Berta Mike birkó-
zásának voltak pozitív jelei, 
de neki is olyan éremesélyei 
voltak, amiket nem sikerült 
kihasználnia. Pataki Samut 
szokásos kapkodása fosztotta 
meg a pontszerző helytől. Ezek 
után 29 kg-ban Berta Mike és 
32 kg-ban Váncza Pisti egyará-

nt az ötödik helyen végzett. 
Ezzel véget ért a szabadfogású 
„tavaszi szezon”, jó néhányan 
fellélegeztek, de úgy érzem, 
az őszi időszak sem lesz kön-
nyebb kötöttfogásban, ugyanis 
egyre másra alakulnak a sport-
iskolai központok. Ezekben a 
bázisokban délelőttönként, 
iskolai tanórákon is, és délutá-
nonként is nyolc-tíz edzésen, 
főállású edzők segítségével 
– összegyûjtve a területi birkó-
zók legjobbjait – készülnek fel 
ellenfeleink a versenyekre.

Június 19-én vasárnap 
három gyerek és diák kor-
csoportú versenyzővel Sziget-
szentmiklóson, a Sziget SC 
által rendezett versenyen vet-
tünk részt.

Gyerek korcsoportban 28 
kg-ban Tót-Suszt Tamás máso-
dik helyet ért el.

Diák korcsoportban 42 kg-
ban Buzás Patrik ugyancsak 
második, 60 kg-ban pedig 
Pataki Sámuel az első helyen 
végzett.

 Tar Mihály 

Tavaszi éremesõ

Szezonzárás  
a birkózóknál

A szigetszentmiklósi verseny végén: elõl Tót-Suszt Tamás, mögötte 
Buzás Patrik, Tar Mihály és Pataki Sámuel

Tar Mihály, a kaposvári döntõk befejezése után az érmesekkel: Kovács 
Bence, Oláh Tamás, Lajsz Dominik


