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I. Bevezető: 

- előzmények: 

- a 2004-s csoportot augusztusban vettem át. Nagyon érdekes múltra tekint vissza a 

korcsoport. 10-12 fő volt, aki augusztusban megjelent az első két hétben. Ebből új illetve 

visszatérő Tóth Dominik, Tóth Máté, Göcsei Erik és Nagy Balázs, Bogdán Bence. 

Szeptemberben az iskolakezdéssel ismét emelkedett a csoport száma. Keresztes Márk, 

Németh Adrián Németh Martin, Horváth Marcell szintén újra edzésbe állt. 3 játékos Farkas 

Bence, Joó Milán, Papp Ádám a 2005-s korcsoportból tavasz óta a csoporttal edz és 

mérkőzik. Gulyás Máté Nyárádról, Kiss Ákos Tapolcáról érkezett tanulni Pápára. Mind 

ketten szeptember elején álltak edzésbe. November végén 3 gyermek Sárközi Balázs, Garai 

Noel, Entresz Milán jelentkezett Lovászpatonáról, velük a korcsoport létszáma: 25 fő  

- hiába a magas létszám ennek ellenére egyetlen egyszer edzettünk 23 fővel november elején.  

- őszi idény: az edzéseket 2016.augusztus első hetében kezdtük. A teljes létszám szeptember 

közepére alakult ki. A csoport versenyrendszere a Kiemelt Regionális Bozsik Torna volt. Az 

ellenfelek – FC Fehérvár, Puskás Akadémia, VFC USE, TASK, Dorog. A korosztályból 3 fő 

tudja felvenni a versenyt eséllyel az első három csapattal. Főként futó gyorsaságban vagyunk 

komoly lemaradásban. Ebből adódóan többnyire „úton vagyunk” a mérkőzéseken. Komoly 

gondot okoz, hogy az, hogy ami az edzéseken jónak tűnik az nagyon lassú a tornákon. Sokkal 

kevesebb idő jut az átvételre és a labda továbbítására. Kiss Ákos érkezésével, sokkal 

magabiztosabb lett a védelem. Már az elején látszott, hogy eltérő technikai tudással 

rendelkezik a csoport. Van pár kiemelkedően jó és komoly hátránnyal küzdő gyerek. 

Komoly akarati tényezők befolyásolták az edzésmunkát és a mérkőzéseken nyújtott 

teljesítményt egyaránt. A legfontosabbnak a különbségek csökkentését tűztem ki. Sajnos a 

rendszertelen edzésre járás igen csak nehezítette ezt. A párharcokban nem sikerült annyit 

fejlődni amennyit szerettem volna, ez még a tavasz feladata lesz. Szembe tűnő volt, hogy 

többen csak egymást keresték a nagyobb létszámú játékokban. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
II. Tavasz: 

- a területi átrendezés szerint a győri régióhoz kerültünk a Bozsik programban. Bozsik B1 

2004 csoportba: Gyirmót, Sopron, MITE, ETO Győr 2005, Csorna, PELC U13 

- tervek: két felállási formát gyakoroltunk: 4-3-1, 2-3-2 az első sikeresebbnek tűnt a 

mérkőzések folyamán. Az 1v1 mellett a 3v2 játékokat tartottam a legfontosabbnak január és 

február hónapban. Ezután következett a csapatjáték felépítése és gyakorlása.  

- védekezésben: a területvédekezést, tolódásokat mélységben és szélességben a 

labdavesztések utáni visszatámadásokat jelöltük ki elsődleges célként. A mélységi beindulók 

felvétele a középpályán. 

- támadásban: a labdabirtokláskor a labda gyors járatását, a támadás felépítésben lehetőség 

szerint a játék előre folytatását gyakoroltuk. Az első érintés és a labdaátvételek fontosságát 

kértem a mérkőzéseken. Lehetőség szerint mindig fejezzék be a támadásokat kapura lövéssel. 

A helycseréket /forgásokat/ és a poszt cseréket játékban igyekeztünk gyakorolni. 

- megvalósulás: A hiányos és rendszertelen edzés látogatás miatt a csapatjáték gyakorlása 

nem a tervezett mennyiségben és minőségben történt. Egyénileg több fejlődést sikerült 

elérni. Több játékost is újabb posztokon szerepeltettem. Hasznosabb tagjai lettek a 

csapatnak. Az egojukat sikerült a csapatjátékban hasznosítani. A posztokat/pozíciókat 

számokkal jelöltem: 1 –kapus, 2-3-4-5 a négy védőt, 6 a védekező kp, 8-10 támadó kp, 9 

középső támadó. Könnyebben tudták beazonosítani a feladatköröket és könnyebb volt a 

csere a tornákon.  

- statisztikai adatok: 

- a tavaszi B1 Bozsik Régiós tornákon 8 győzelem, 6 döntetlen, 16 vereséget szereztünk. 

- a két legeredményesebb játékos Szántó Martin, Ruzsás Dávid. 

- a mérkőzéseken többé - kevésbé sikerült megvalósítani az edzéseken gyakorolt és felépített 

csapatjátékot.  

- védekezésben a tolódások jól működtek. A mélységi beindulókat nem mindig sikerült 

felvenni. A párharcokban sokszor alul maradtunk. A visszatámadásokban voltak, akik 

komoly fejlődésen mentek át, sajnos akadtak olyanok is, akiknél ez egyáltalán nem 

működött.  

- a támadás befejezése volt a leggyengébb láncszem a csapatjátékban. 

 

 

 

 



 

III. Egyebek. 

- komoly gondot okozott, hogy szinte sohasem tudtunk hasonló összeállításban játszani. 

- három alkalommal ugodi játékosokat is kipróbáltam a tornákon. Pálfi Dominik, Bokodi 

Bence, Tóth Lajos, Varga Milán, 

- észrevételek: több játékosnak akarati problémával küzd, 

- a szorgalom hiánya nem segít a folyamatos edzésmunka végrehajtásában,  

- a gyakorló mérkőzéseken szinte kivétel nélkül megjelent minden egészséges játékos.  

- a homokon végzett edzésekre többen szándékosan nem jártak.  

- a teljesítmények a tornákon igen eltérőek voltak.  

- a védelem nyújtotta a legegyenletesebb teljesítményt. Itt szerepelnek azok a játékosok, akik 

alázattal játszanak a csapatért. Taktikailag a legfegyelmezettebb csapatrész.  

- a középpályán és a támadósorban sok a komoly EGO-val rendelkező játékos, aki szeret 

önmagának játszani. „ Ugye most jól játszottam” kérdésre nem mindig tudtam nekik az 

elvárt választ adni. Ekkor megsértődtek! 

IV. Javaslatok:  

- a későbbiekre nézve javaslom minden kollégának, magamat is beleértve, hogy ne 

engedjenek a szülők nyomásának, az egyesület és a saját elképzeléseikhez ragaszkodjanak. 

Tartsanak ki az elképzeléseik mellett.  

- a korcsoportok egymásra épülő csapatjáték kialakításánál célszerű lenne egységes képzési, 

kommunikációs módszertant kialakítani. 

 
 
 


