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I. Bevezető: 

- Előzmények: A lányoknál ez a korosztály mindig nagy létszámmal van jelen az edzéseken. 
Jó hangulatú főként technikai feladatokkal és rengeteg játékkal tűzdelt edzéseket 
vezényeltem. Örömmel tapasztalom, hogy folyamatosan fejlődnek a lányok, mint 
technikailag és játéban is. 

- őszi idény: Az őszi idény hasonlóan telt az eddigiekhez. Magas létszámmal vettek részt a 
lányok az edzéseken. A teremben ez néha problémát is jelentett sokszor kellett az edzéseket 
úgy alakítani, hogy terem adottságának megfelelően ugyan olyan terhelést kapjon. 

II. Tavasz: 
- tervek: A tervek között legfőképpen az szerepel, hogy a lányok jól érezzék magukat az 

edzéseken és ebben a közösségben ez véleményem szerint meg is valósul. Folyamatosan 
figyeljük a környékbeli ügyes lányokat mind a Bozsik tornákon és az általunk rendezett 
általános és középiskolai bajnokságban. Létszámunkat próbáljuk folyamatosan bővíteni és 
célunk az, hogy minőségi játékosokat tudjunk adni az u-15-ös később az u-18-as 
korosztályba. 

- megvalósulás: A nagy létszám mellett be kell látnunk, hogy nem mindenki lesz alkalmas a 
későbbi kiemelt bajnokságban szerepelni. Szerencsénkre több az olyan kislány, aki hétről 
hétre nagyszerűen fejlődik, technikailag sokat javultak. 

III. Tervek: 
- tapasztalatok: Ugyan úgy, mint a fiú korosztályoknál itt is nehéz játékosokat behozni az 

egyesülethez, mivel a lányoknál általában nem ez a fő sportág, Sokan vannak, akik 
táncolnak, judóznak vagy más sportot is űznek a foci mellett. Próbálunk megtenni mindent 
annak érdekében, hogy egyesületünk színeiben szerepeljenek, van olyan gyerkőc, akiért 
minden edzésnapon az iskolába megyünk érte, majd a tréning után visszük a buszra. Fontos 
megemlíteni, hogy a lányok nagy része vidékről érkezik. Úgy gondolom, hogy ez is működik 
az edzőkollégákkal folyamatos a kapcsolattartás, így minden újonnan adandó „gondot” 
feladatot könnyedén meg tudunk oldani. 

IV. Egyéni értékelés: 
- A téli tornákon 4+1 ill. 5+1-es felállásban játszottunk a Bozsik tornákon 6+1-el. Mindenki 

bevethető minden poszton. Egyedül kapusproblémáink vannak. Sikerült találnunk egy 
ügyes kislányt, de sajnos más egyesületnél van versenyeztetve, de az edzéseinket 
folyamatosan látogatja. Bízunk benne, hogy a következő idényben a mi egyesületünket 
fogja erősíteni.  

- Az edzések nagy része technikai jellegű. Rengeteg labdás gyakorlatot végzünk. 
Labdavezetések, átadások, átvételek, lövések belsővel lábfejjel. Eljutottunk addig, hogy 
mindenki tisztában van a posztok szerepével és tudják, a különböző játékszituációkban, 
hogy mit kell tenniük. Gyakoroljuk a támadásbefejezéseket. A pontrúgások védekezést. A 
les fogalmával és szabályaival is tisztában vannak és alkalmazzák is. 

- Kiemelném Magyar Hannát (bal lábas szélső), Nagy Rebekát (kapus), Schmidt Grétát 
(támadó), Fördős Viktóriát (védő) akik nagyon sokat fejlődtek és nagy lelkesedéssel 
látogatják edzéseinket. Bízom benne és véleményem szerint a későbbiekben a lány 
korosztálynál ők lesznek a meghatározó játékosaink. A többi játékos is jó úton halad afelé, 
hogy később ők is az előbb említett játékosokhoz tartozzanak. 

- Valamint fontosnak tartom, hogy megemlítsem a csapat körüli légkört. Egy nagyon jó 
társaság jött össze, összetartanak a nagyobb korosztállyal is remek kapcsolatot ápolnak. 
Reményeim szerint ez visz minket előre és ennek segítségével a későbbiekben nagyon szép 
eredményeket fogunk elérni. 
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