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Bevezető: (általánosságban a csapatról) Augusztusban vettem át a csapatot. Sok játékost ismertem. 

Egyrészt az iskolámból, másrészt őket is Radó Tamás edzette. Jó előjelekkel vártam a felkészülést. Nagy 

létszámú csoport, sok jó képességű játékossal.  

- létszám – létszámváltozások – 26 fő alkotja a csoportot, ezen kívül egy játékos távozott / 

Szívós Krisztián/ Egy érkezett / nem igazolt Farkas Milán/ Novemberben Szabó Botond 

jelentette be, hogy egy időre sportágat vált. Bódai Bálint szülőjét sikerült meg győzni a 

folytatásról. 

- kezdési időpont – 2017 Július utolsó hete 

- versenyeztetés körülményei - Új típusú bajnokságban Kiemelt I.osztály Észak-Nyugati 

Csoport 12 csapattal. Szűkített pálya, 5*2 m kapukra, 2x30 perces játék idő, oda-vissza 

csere lehetőség. Az előző évhez képest kevesebb játék idő/ Bozsik torna 100’ perc/  

 

I. Előzetes tervek: A csapat játékosainak feltérképezése. Az előző edző által küldött értékelések 

összehasonlítása a tapasztalataimmal. A játékosok posztjainak megismerése, kiválasztása. 

- edzésmunka – a csapatjáték felépítése, egyéni képzés az adott posztokra, a vonal és 

területvédekezés begyakorlása. Együttes csapatvédekezés megszervezése. 

- felállási forma – 2-3-3 / 4-3-1/ 

- védekező - támadó játék célkitűzései- védekezésben a területvédekezés szabályait igyekeztük 

elsajátítani. Tolódások, biztosítások elsajátítása volt a cél. Támadás felépítésben a gyors, lapos 

passzos, játékra igyekeztem a hangsúlyt fektetni. A széleken vezetett támadások lövéssel való 

befejezése volt a cél. 

 

II. Megvalósulás: 

- bajnokság (tornák) értékelése, helyezés, eredmények, statisztikák: A bajnokságot a 

végletek jellemezték 2 csapat kiemelkedik 2 pedig elég gyenge. A nagy többség hasonló 

képességű. A bajnokság végeztével hiányérzetem van a helyezéssel kapcsolatban. 12 

csapatból a 7. helyen végeztünk. Nem lehetettlen a 4-5. hely sem, csak az 

eredményességen múlott.  

 

http://adatbank.mlsz.hu/club/46/0/17373/11/165643.html 

 

- A legeredményesebb játékosok: Farkas Ábel 4 gól, Mórocz Balázs 4 gól. 

- edzéslátogatottság – jóra értékelem, szorgalmas a társaság. 14-16 játékos igen 

szorgalmasan jár edzésre. 

- sérülések – kisebb gondoktól eltekintve nem volt sérült játékos. 

- előrelépés jelei – a csapatjáték felépítésében és a játékszervezésben fejlődtünk. A 

mérkőzésen csatárként szereplő játékosok összehangolt védekezésében lassabban 

fejlődtünk.  

- gondok – problémák – Ebben a csoportban is van olyan vidéki játékos, aki csak két edzést 

tud bevállalni. Nálam csupán egyen vesz részt legtöbbször. 

 

III. Tervek: 

- felkészülési mérkőzések (tornák) teremtornára amennyiben meghívást kapunk elmegyünk. 

Felkészülési mérkőzéseket Gyirmóttal, Ajkával lehet tervezni. U14 és U12 csapatokkal 

gyakorló mérkőzések 

- hangsúlyos–, megoldásra váró feladatok – Legfontosabb feladat a csapat védekezésben a 

két belső védő mozgásának összehangolása, a tolódások pontos végrehajtása a 

védekezésben. A biztosítások távolságának beállítása. Az egyes posztok betöltése támadás 

felépítésközben. A támadásbefejezések pontosságának növelése az eredményesség 

szempontjából. 
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