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I. Bevezető: 

- a tavaszi szezont 13 győzelemmel, 0 vereséggel,2 döntetlennel kezdtük, ez a stabil, 
fegyelmezett védekezésnek volt köszönhető, amit elöl kezdtünk a középpálya és a védelem 
jól zárt, hiszen 12 gólt kaptunk. 

- elsődleges cél volt a jó őszi szereplés folytatása és a csapatjáték hibáinak kiküszöbölése, 
dobogós hely megszerzése,  

II. Tavasz: 
a. tervek: 
- egyéni képességek tovább fejlesztése, 
- új játékosok csapatba építése, 
- együttes csapatvédekezés, 
- védelem, védekezés kialakítása, 
- középpályás védekezés, labdabirtoklás, 
- labdakihozatal, támadás felépítés 
- támadás befejezés 
- egyéni képzés 
- csapatrészek együttes mozgása 
b. megvalósulás, 
- a tavaszi mérkőzéseken csapatvédekezésünk több esetben hosszú volt, így az ellenfeleknek 

gólszerzési lehetősége adódott. Ez az edzéseken való kevés létszámnak és a 
fegyelmezetlenségnek tudható be.  

- együttes védekezést nem vagy csak kevés esetben tudtunk gyakorolni. Sem a szélső védők 
helyezkedése sem a belső védők tolódása, biztosítása nem működött.  

- sok mérkőzésen változtatni kellett a védelem összeállításán (sérülés, hiányzás, sárga lapok) 
és ez befolyásolta a nem megértést, rossz helyezkedést valamint a kommunikáció hiánya is. 

- középpályás játékunk a tavasz folyamán nagyon gyenge szinte értékelhetetlen. 
- itt is a sok kényszerű változtatások, akarati tényezők befolyásolták a teljesítményeket.  
- több mérkőzésen a párharcokat elveszítve vagy rossz fel passz után visszafelé védekeztünk 

és itt kijött a lassúság és a dinamika hiánya.  
- túl mélyen védekeztünk, nem volt kilépő vagy a mélységi indulót felvevő játékos.  
- labdabirtoklásunk a körülményes, mozgás nélküli átvételek, szélességi játék hiánya miatt 

nem valósult meg. Ezt a hasonló és az erősebb játékerőt képviselő csapatok ellen lehetett 
tapasztalni. 

- labdakihozatalunk, támadás felépítésünk a sok technikai hiba, hiányosságok miatt kevés 
esetben valósult meg.  

- a széleken való játékunk inkább egyéni megoldások voltak nem összjáték a center, ill. az 
irányító játékossal.  

- góljaink többségét a szelekről és középcsatár pozícióból értük el. Voltak begyakorolt 
pontrúgásaink, szögletvariáció, ami több mérkőzésen gólokat eredményezett. 

- támadás befejezéseink a pontatlan be passzok és az egyénieskedős játék miatt több esetben 
nem zárultak góllal. A rivalizálás (ki rúg több gólt) rányomta bélyegét a 
helyzetkihasználásunkra, csapatjátékunkra. 

- egyéni képességekben nagy fejlődést nem tapasztaltam sem technikai, sem taktikai részen.  
- ez köszönhető az edzésen való hozzáállásnak és az edzésen való nem részvételnek. 
- a tavaszi szezonban az őszihez képest csapatként együttes mozgást csak pár mérkőzésen 

tapasztaltam,  
- presszinget több esetben jól játszottuk, de a csapat támadó és középpályás szekciója nem 

mozgott együtt és ezért kp-an túl nagy területe volt több csapatnak ellenünk. 



 

 
 
III. Összességében:  

- 23 gy,2 d ,5 v, 157 rúgott,26 kapott gól 71 p. nem rossz,de a tavaszt a hozzáállás miatt 
nagyon elrontottuk és ezzel az éves munkákat is, 

- a két tavaszi döntetlen és három vereség lecsúsztatott bennünket a dobogóról. Igaz nem volt 
a szezon előtt a dobogós hely kitűzve, de a jó őszi szereplés után kezdtünk bizakodni, hogy 
a másodosztályban bajnokságot (első-második helyen voltunk) vagy dobogós helyezést 
érünk el.  

- játékunk legyen jó, legyen formája a csapatnak ez volt az elsődleges célkitűzés. Sajnos nem 
valósult meg a jó játék, hiszen csapatjátékot nem tudtunk gyakorolni az edzéslátogatottság 
és hozzáállás miatt. A sok sérülés és egyéb elfoglaltságok miatt nem játszottunk vagy 
keveset ugyan abban az összeállításban, de ez nem mentség vagy kifogás.  

- vannak dolgok, amiben én is hibásnak érzem magam, a szereplésünkben, gyengébb 
játékunkban.  

- a hibákat, gyengébb tavaszi szereplésünk 50% -át magamra vállalom,de remélem a másik 
felét a,, negatív” szülők és a csapat felvállalja. 

IV. Tervek:  
- a pozíciókban való dinamikus elmozgás és az abból való játék a következő felkészülési 

időszak főbb feladata. 
Kelt: Pápa,2017.06.15.                                        

 Forsthoffer Tibor, edző 


