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I. Bevezető:  
- Július 18-án kezdtük el a felkészülést a Megyei bajnokság őszi fordulóira, melyek 

szeptember 03-án kezdődtek, tehát 7 hetünk volt a rajtig, 
- heti 4 edzéssel készültünk, illetve augusztus 15-19-ig edzőtábort tartottunk, ahol napi két 

edzés volt a programban,  
- a felkészülés megkezdése előtt lettek a versenykorosztályok keretei újra kialakítva, ami 

azt jelentette, hogy 13fő már igazolt és 8fő újonnan érkező-próbálkozó játékossal álltunk 
neki a munkának, 

- a keretünk aztán folyamatosan formálódott még a bajnokság közben is, így alakult ki 
először 15fő, akikkel elkezdtük az őszi szezont, majd a végére 13-an maradtunk,  

- a próbálkozók közül igazoltunk 3 új fiút (Nógrádi, Schlecht, Bóka), de sajnos 3-an el is 
távoztak (a régiek közül Őri egészségügyi problémák miatt abbahagyta, Bóka és Szász 
pedig bajnokság közben döntöttek úgy, hogy befejezik).  

- hétfő – kedd – csütörtök - péntek egy-egy edzés, míg szerdai napokon uszoda szerepelt a 
programban az év során.  

- az edzéstervek összeállításában, dokumentációban, a mindennapi munkánkban nyújtott 
segítséget az egyesületünknél használatba vett Match – meeting számítógépes program. 
Az edzésmunkát tehát az ezen található gyakorlattár segítségével és a szakmai vezetés 
elvárásainak megfelelően alakítottuk ki, nagy hangsúlyt fektetve edzéseken és a 
mérkőzéseken is a letámadás és visszatámadás oktatására, gyakoroltatására és 
megkövetelésére.  

- edzéseken és mérkőzéseken többnyire a 1-4-2-3-1-es játékrendszert gyakoroltattuk és 
játszottuk.  

- a csapat védekezésében a területvédekezés alapelveinek megszilárdítása mellett nagyobb 
hangsúlyt kapott a labdavesztés utáni azonnali visszatámadás, illetve a letámadás.  

- támadójátékban továbbra is labdakihozatalból induló, passzjátékkal felépített akciókat 
akartunk viszontlátni, hangsúlyos szélsőjátékkal, oldalváltásokkal. 

- az edzéseken az U16-os és az U17-es korosztály együtt dolgozott, hiszen így volt olyan 
létszámunk, amivel az elvárásoknak megfelelő edzésmunkát lehetett végezni. 

- az őszi fordulók folyamán 9 győzelem mellett 1 vereséget szenvedtünk, 88 rúgott és 9 
kapott góllal a 2. helyen telelt a csapat.  

- hamar nyilvánvalóvá vált, hogy nem egy erős, kiegyensúlyozott bajnokság ez a Veszprém 
megyei U16-os és kiemelkedik a többi csapat közül a Veszprém és a Pápa.  

- a mérkőzések zömét döntő fölényben játszottuk le, így a motiváció, a figyelem és a 
fegyelem fenntartására is több hangsúlyt kellett fektetni a mérkőzéseken.  

- felfedezhető a visszatámadás-letámadás, még nem automatizmus, de egyes 
időszakokban, egyes játékosoknál jól ment. A letámadás kevésbé volt jellemző, hiszen az 
ellenfelek többségében nem is akarták, illetve nem is kísérelték meg a labdajáratást, 
labdakihozatalt.    

- általánosságban a játékunk színvonala az őszi fordulók első részében jobb volt, mint a 
végén. Én úgy látom, hogy ennek okai a motiváltság visszaesésében a sima győzelmek 
hatására, illetve az edzés látogatottság csökkenésében voltak keresendők. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. Tavasz:  
- Január 9-én kezdtük el az edzéseket az újesztendőben, a megszokott 4 edzéssel és egy nap 

uszodával.  
- az U17-es csapattal együtt voltak az edzések megtartva ugyanúgy, ahogy az ősszel. 
- az U16-os bajnokság csak március 25-én kezdődött, az U17-es rajtig viszont 7 hetünk volt 

a felkészülésre, ezalatt volt lehetőségünk továbblépni játékban az ősszel megfogalmazott 
elvek mentén.  

- a játékoskereteink szűkösek voltak, ezért kerestem meg olyan fiatalokat, akik abbahagyták 
nálunk, vagy pápaiak, de más egyesületnél fociznak valahol a környéken. Így kezdte el a 
felkészülést velünk két új fiú, akik sajnos nem voltak elég kitartóak és kb. két hét után 
elmaradtak. A volt játékosok közül Bókára újból lehetett számítani, Őri pedig a bajnokság 
közben kapcsolódott be újból a csapat munkájába.   

- az edzés látogatottságban is szükség lett volna előrelépésre, hogy az elvégzett munka 
hatékonyabb lehessen, hiszen az ősszel voltak ezen a téren gondok. 

- a bajnoki mérkőzéseken legalább 2-3 játékos rendszeresen szerepelt az eggyel idősebbek 
között..  

- a felkészülés alatt részt vettünk a Pápa kupa nemzetközi teremtornán. A 
csoportmeccseken sajnos csak 4 döntetlent értünk el, így a 7. helyért játszhattunk 
helyosztót. Veretlenül végeztünk az utolsó előtti 7. helyen.   
 

III. Megvalósulás: 
- a tavaszi bajnoki mérkőzéseken a következő eredményeket értük el: 

SÜMEG VSE: PÁPAI ELC 
    1 : 6 

PÁPAI ELC: AJKA KRISTÁLY SE  
             12 : 0 
ÚRKÚT SK: PÁPAI ELC  

    1 : 13  
PÁPAI ELC: NEMESVÁMOS LSE 
             13 : 0  
TIAC VSE: PÁPAI ELC  

    2 : 5  
UGOD SE: PÁPAI ELC 

  0 : 12  
DEVECSER SE: PÁPAI ELC  

          1 : 9  
PÁPAI ELC: MAGYARPOLÁNY SE  
             23 : 0 
HERENDI PORCELÁN SK: PÁPAI ELC 

                        1 : 1  
PÁPAI ELC: VFC USE  

    3 : 5  
- 8 győzelem mellett 1 döntetlen, 1 vereség, 97 rúgott és 11 kapott gól. 
- góljainkat szerezték: Fodor 14, Márton 12, Englert 4, Pénzes 6, Mogyorósi 17, Péter 4, 

Böröcz 3, Pődör 6, Bóka 5, Ábrahám 4, Nógrádi 2, Cseke 1, Schlecht 3, Kovács 3, Pintér 
5, Töreki 3, Antal 1, Szívós 1. 

- 0 piros lapot és 8 sárga lapot kaptunk. 
- a bajnokság egészét tekintve 20 mérkőzésből:17 győzelem, 1 döntetlen és 2 vereség. 185 

rúgott és 20 kapott gól. 1 piros lapot és 13 sárga lapot osztottak ki nekünk a játékvezetők, 
- bajnoki ezüstérmet szerzett a csapat. 

 
 
 



 
- a sportsérülések szerencsére elkerülték a játékosokat. Rövid lefolyású, kisebb problémák 

voltak csak, illetve nem a focival összefüggő, egyéb egészségügyi dolgok miatt volt 
hosszabb kihagyás (Kapcsándy Lacinak sérvműtét). Péter Kristófnak volt egy hosszan 
elhúzódó egészségi problémája, ami miatt eltiltotta az orvos a sportolástól, csak 
áprilisban kezdhette el újból.     

- úgy gondolom, hogy a csapattal leginkább az eredményesség terén lehetünk 
megelégedve, bár továbbra is igaz, hogy ez egy gyenge bajnokság, hiszen két évvel 
fiatalabb játékosok is játszhatnak, és játszottak is bőven az ellenfeleknél, így elvárható 
volt ez a szereplés.  

- a Veszprém előzött meg minket, akik előrébb tartanak nálunk, el kell ismerni.  
- a tavaszi szezonban viszont kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtott a csapat. Sokkal 

kevesebb energiát kellett a mérkőzéseken a motivációval, a figyelem és a fegyelem 
fenntartásával foglalkozni, mint az ősszel. Ez annak is volt köszönhető, hogy jobban 
sikerült a mérkőzések időpontjainak összeszervezése, így ideálisabban tudtuk felfelé és 
lefelé is játszatni a játékosokat.  

- gyengébb mérkőzésünk talán csak a Tapolca ellen volt, illetve ide sorolom a Herend 
elleni döntetlent is. Ezeken a találkozókon nem játszott Fodor, akinek a jelenléte a 
támadójátékunkat alapvetően meghatározza.  

- pikánsnak ígérkezett a Veszprém elleni hazai találkozó, ami végül is tét nélküli volt a 
herendi döntetlenünk, valamint a Veszprém sokkal jobb gólkülönbsége miatt, de 
szerettünk volna visszavágni az őszi vereségért. A mérkőzés elején meg is leptük őket, 
gyorsan két gólt is szereztünk, ám a harmadik óriási lehetőséget elhibáztuk, és szép 
lassan hagytuk, hogy magukra találjanak. Félidőben ők tudtak újítani, friss játékosokat 
behozni, mi pedig egyre inkább elfogytunk, így ezen a találkozón is kikaptunk tőlük.  

 
IV. Tervek:  

 
- edzéseken való részvételben sajnos nem tudtunk előrébb lépni, ugyanaz volt a jellemző, 

mint az ősszel, mindenki az iskolával magyarázta a hiányzásokat. Különórák, 
nyelvvizsgára készülés, gyenge tanulmányi eredmény volt az indok legtöbb játékosnál. 
Ezeket az indokokat a szülők is alátámasztották, így nem tudtunk igazán mit tenni a 
helyzettel. Próbáltuk vonzóbbá, vidámabbá, játékosabbá tenni a foglalkozásokat, hátha ez 
valamit segít, de nem volt észrevehető változás.  

- a keret létszámát is szerettük volna és továbbra is szeretnénk növelni, hiszen szűkösek a 
lehetőségeink. Sajnos egy fiú a tanulmányai miatt abba is hagyta a télen a futballt, egy 
másik pedig most megy el másik városba továbbtanulni, és ő sem folytatja tovább. 

- a bajnokság folyamán illetve a végén, beszéltem az ellenfelekből több játékossal is azzal a 
céllal, hogy esetleg folytassa nálunk a következő szezontól. Így vannak függőben lévő 
igazolások, bízom benne, hogy realizálódik belőle néhány, és nem lesznek létszámbeli 
problémáink. 

   
V. Egyéb:  

- a következő szezonban ezekre a játékosokra jóval komolyabb megmérettetés vár az 
NBIII -as bajnokságban. Bízom benne, hogy az iskolaváltás után, az első osztályon 
túljutva, most már gyakrabban és rendszeresen tudnak (és akarnak is) edzésre járni, mert 
ez elengedhetetlen lenne a fizikális, technikai és taktikai fejlődésük szempontjából.   

 
 
 
 
 

HAJRÁ PELC! 
 
 


