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Értékelő 
U 19 (1998-99') 

 

I. Bevezető: 
- a nyáron vettem át a csapatot, mivel Lantai Balázs, a csapat korábbi edzője Veszprémbe távozott és 

a helyettesítésére felkért Igor Nicsenko-ra nem szerettem volna azonnal két csapatot bízni! 
- indulólétszámunk – mivel a tavalyi problémákból okulva az U 18-as csapatunkat külön nem 

indítottuk – megfelelő volt (17 fő). Csonka Márk és Nagy Bence ugyan befejezte a labdarúgást, de 
menet közben csatlakozott hozzánk Horváth András és Zurkó Roland is. Majd az idény közepén az 
amúgy is rendszertelenül járó és teljesítő Bors Benjamin kapus is leállt! 

- Böröczky A n d r á s sajnos az egész idényt kihagyta! Hujter László az idény közepén 
munkaügyben külföldre távozott. Továbbá menet közben is többen kihagytak mérkőzéseket 
sérülések és egyéb  elfoglaltságok miatt! 

- az NB III osztály Észak- Nyugati bajnokságában lettünk besorolva, ami lényegi változást nem 
jelentett ennek a korosztálynak a tavalyi évhez képest, 

- a Megye I-es csapat vezetőivel sikerült egyességre jutni és csapatom velük együtt tudott edzeni, és 
ha kellett versenyezni is az ősszel, ami nagy lökést adott a csapatnak a kezdetekben. Sajnos ez a 
lelkesedés alábbhagyott a későbbiekben…! 

- az ősszel 28 szerzett pontunkkal a 4. helyet foglaltuk el 9 győzelemmel 1 döntetlennel és 4 
vereséggel, 35 rúgott és 22 kapott góllal. 

II. Tavasz: 
- a 4. helyünket nem sikerült megtartani, ennek elsőszámú és fő oka a rendszertelen edzésre járás volt. 
- legjobb meccsünk az idegenbeli Üstökös elleni mérkőzés volt, ahol ennél az osztálynál magasabb 

teljesítménnyel nyertünk egy olyan csapat ellen, amelyik az ősszel saját pályánkon vert meg minket. 
- viszont több fájó mérkőzésünk is volt, aminek köszönhető a visszaesésünk! 
- góllövőink: Györkös B. 24, Farkas B. 1 5 , Hornyacsek E. 7, Koch M. -  Mogyorósi M - 

Molnár D -  Sipos D.4 , Barth V. 3 Papp D. - Hujter L -  Lőke G 2,  Böröczki A. - Kovács M . – 
Tauber D. Horváth A. 1 

- eredménysorunk: 56 pont (18. gy. 2 d. 7 v.) 77-38, azaz ua pontot szereztünk, de többet 
rúgtunk és kevesebbet kaptunk! 

- sajnos az edzéslátogatottságunk folyamatosan romlott, mely tény alapjaiban determinálja munkánk 
sikerességét. 

- mindezek ellenére is látható előrelépés mind a csapatjátékban mind pedig az egyének fejlődésében. 
Ezért kijelenthető, hogy a lehetőségeinkhez képest idén közel a maximumot teljesítette a 
korosztály. Az eredménysorunk reális, pontosan mutatja az erőviszonyokat. A dobogó sajnos már 
szinte elérhetetlen volt f é l é vko r  i s  (8 pont) 

- a Perutz csapatát tovább tudtuk segíteni, Több mérkőzésen szinte külön csapatként is helytálltunk, 
de egyénileg is többen játszottak rendszeresen. 

- megjegyzés: a Perutz kapcsolattól azért többet vártam-vártunk…! 
III. Tervek: 

- mindenképp itt kell tartani a 99’es játékosokat. 
 
 
 
 
 
 

 
HAJRÁ PELC! 


