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I. Előzmények:  

- egy jól sikerült ősz után vártuk a szezont, ugyanis a kiemelt Bozsik tornákon az általam 
elvártnál is jobban szerepelt a csapat.  

II. Tavasz: 
- a nagynak mondható létszámhoz ismét csatlakoztak új játékosok (Pákozdi Gergő, Horváth 

Brendon, Pájer Bálint), miközben csak egy srác Szóllás-Barnabás morzsolódott le, illetve Ligeti 
Zoltánnak volt kirívóan gyenge az edzéslátogatottsága, 

- Szivós Krisztián a VFC csapatába távozott, ő mindenképpen nagy vérveszteség volt a csapat 
számára, Erdősi Milán pedig feljebb edz a 2004’es korosztálynál, 

- így jelenleg 29 fős kerettel dolgozom, ebből 20 fő rendszeres edzéslátogató, de a többiekkel is 
találkozunk legalább egy alkalommal a héten. 

- a tavasszal már egy átalakult Bozsik rendszerben szerepelt a csapat, erőben hozzánk inkább 
közelebb álló ellenfelekkel szemben,  

- ezen a tavaszon nagyon hullámzó teljesítményt nyújtott a gárda, 
- volt egy mag, aki folyamatosan szerepelt ezeken a tornákon, a többieket pedig igyekeztem úgy 

rotálni, hogy aki megérdemli az edzésmunkája alapján, semmiképpen ne maradjon le ezekről a 
tornákról, 

- néhányan nagy fejlődést mutattak, viszont voltak olyan húzó embereink, akik sérülés, szülői 
elfoglaltság miatt, hosszabb kihagyás, vagy kevés edzéssel vágtak neki ennek a tavasznak, ami 
sajnos a teljesítményükön, illetve a csapat eredményességén is meglátszott, 

- az előzetes terv a csapatjáték lendítése, illetve továbbra is az egyéni kvalitások fejlesztése volt, 
III. Megvalósulás:  

- mindkettőben léptünk előre úgy gondolom, még a hullámzó teljesítmény ellenére is,   
- a saját korosztályunk tornáin a tavasszal 51 mérkőzésünkön 24 győzelem, 12 döntetlen és 15 

vereség született. 
IV. Tervek: 

- a következő őszi szezonban már az U12-es bajnoki rendszerben szerepel a csapat, 6+1-ről 8+1-
es felállással, a két tizenhatos közötti játékterületen, 2x30’ perces játékidővel, az elsődleges cél 
mindenképpen a mielőbbi átállás lesz erre a rendszerre.  

- a terv az, hogy az eddigieknek megfelelően a mérkőzésekre egy 10-es mag kialakítása, és 
melléjük rotálni 3-4 embert mérkőzésről mérkőzésre, az edzésmunkát is figyelembe véve. 
Illetve, hogy az eddigiekhez hasonlóan az edzéslátogatottság maradjon, vagy még inkább nőjön. 

- a következő szezonban remélem, már kirajzolódik az a fajta területvédekezés, amit eddig is 
próbáltunk gyakorolni, most a nagyobb létszámnál és területen még inkább előtérbe lesz ez 
helyezve.  

- támadásban, labdakihozatalokban az eddigiekhez hasonlóan próbálunk törekedni a földön 
játszani, felvállalva az 1-1-eket, és erőltetni az előre játékot, illetve hogy rögzüljön, hogy a 
passz után nincs megállás, a kényszerítős passzokat erőltetni. 
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