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I. Bevezető: 

- Előzmények: 

- a nyáron jelentős változáson ment át a csapat, mivel az idősebb korosztály tagjai már 

nem szerepelhettek ebben a csapatban.  

- pótlásukra sok jelöltünk volt, sajnos közülük többen nem váltották be a hozzájuk fűzött 

reményeket. 

- - a Lány U18-as bajnokság nyugati csoportjában szerepeltünk, 20 fős kerettel kezdtük a 

szezont. 

- célkitűzésünk a bajnokság első felében végezni, lehetőség szerint elérni a dobogót, 

fejlődni egyénileg és csapat szinten is. 

- az ősz folyamán csak részben sikerült teljesíteni, mivel 5 helyen teleltünk (20 mérkőzés, 

10 győzelem, 3 döntetlen, 7 vereség),  

- érdekes, hogy csak egy mérkőzés volt, amin rossz teljesítményt nyújtottak a lányok, a 

többien kifejezetten jól játszottak.  

- az objektív nehézségek viszont nem tették lehetővé a még jobb szereplést. (Pl: idősebb 

játékosok pótlása, kulcs emberek hiánya, Beimli Katalin, Tankó Gabriella, stb. akiket 

minőségileg nem tudtunk pótolni)  

 

II. Előzetes tervek: 

- stabilizálni a csapatjátékunkat,  

- az ősszel hiányzó játékosok visszaépítése a csapatba,  

- eredményesség szempontjából előre lépni, 

- egyéni képességek tovább fejlesztése, 

- védekezés stabilizálása,  

- támadó játék hatékonyabbá tétele, 

- átmenetek gördülékenyebbé tétele, védekezésből támadásba, támadásból védekezésbe, 

- 4:2:3:1-es, a 4:4:2-es és a 3:5:2-es játékrendszerek elsajátítása, alkalmazása.  

 

III. Megvalósulás: 

- sikerült stabilizálni a csapatjátékunkat, tehát az őszi hiányzók vissza építése 

gördülékenyen zajlott, 

- eredményesség szempontjából, az őszi 5 vereséghez képest tavasszal, csak 2 nagyon 

szoros mérkőzésen elszenvedett pont nélküliséget könyvelhettünk el. Mégis ezen a téren 

vannak hiányérzeteink, 

- egyéni képességek területén több fejlődésre számítottam, 



 
- a védekezés stabilizálása az utolsó néhány mérkőzésig kiválóan sikerült, a végén 

sérülések, betegségek miatt az egység felborult, így az átlagoshoz képest több lett hiba. 

- az átmenetek megvalósítása jól sikerült, mint védekezésből támadásba, mint támadásból 

védekezésbe. 

- a 4:2:3:1-es játékrendszert kiválóan sikerült elsajátítani és alkalmazni,  

- a 3:5:2-es változat, ha rendelkezésre állt mindenki, akkor nagyon jól működött pl: a 

Videoton ellen, a 4:4:2-es játékrendszerben való játékunk viszont nem működött. 

 

IV. Statisztika: 

- tavasz: 10 mérkőzés, 5 győzelem, 3 döntetlen, 2 vereség.  

 

V. Egyéni értékelés:  

- senkit nem szeretnék kiemelni, a csapat a mérkőzéseken jobb teljesítményeket nyújtott, 

mint az eredményekben megmutatkozik.  

- Góllövő lista élmezőnye:  

Beimli Katalin: 15 

Bereczky Franciska: 17 

Pődör Patrícia: 19 

Varga Kata: 18 

 

VI. Tervek, észrevételek:  

- a mérkőzéseken valóteljesítmény abszolút jó volt az egész szezon folyamán, ami az 

eredményességben nem mutatkozott meg lineárisan.  

- nehézséget okozott, a sérüléseken-betegségeken túl a játékosok nagyfokú leterheltsége. A 

lányok jelentős része a sport, az élet egyéb területén is sikeres, ami nagyfokú 

elfoglaltságot, terhelést jelentett számukra és így nem minden mérkőzésen állhattak a 

csapat rendelkezésére, vagy nem mindig voltak elég „élesek” az adott „derbin”.  

- az edzésre járás lehetett volna jobb.  

- érdekesség: az égész év folyamán csak 1 mérkőzésen tudtunk a legerősebb 

összeállításban pályára lépni, a Videoton elleni haza mérkőzésen, ami döntetlenre 

végződött.  

- a Fehérváriak egyébként 19 győzelemmel egy 1 döntetlennel zárták a szezont. 

- jövőre még jobban szeretnénk lenni, és ezért igyekszünk is sokat tenni. 

 

HAJRÁ PELC! 


