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I. Bevezető: (általánosságban a csapatról) 

- létszám – 23 fő ebből 22 fő igazolt 1 fő nem/ csak edzésre jár/ 

- létszámváltozások 20 fővel indultunk augusztusban Boldis Alex/Csót/ Holb Zalán /Pápa/ 

Nagy Barnabás/ edzés/ 

- kezdési időpont 2017.07.utolsó hete 

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

Csoport 12 csapattal. Teljes létszámú nagy pályás játék, 2x30 perces játék idő, oda-vissza 

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

Szűkebb tér, gyorsabb játék, több játék helyzet és megoldás/ 

- egyéb, 

II. Előzetes tervek: 

- edzésmunka – heti három edzés. Hétfő-játékfelépítés, kedd - dinamikafejlesztés+ mérkőzés 

játékok, csütörtök -csapatjáték szervezés. 

Játékfelépítésre, játékszervezésre helyeztem a fő hangsúlyt. A területvédekezés alapjait már az 

előző évben elsajátítottuk, de ezt a nagyobb területre kellett átvinni. A labdakihozatal 

gyakorlását is fontosnak tartottam. A csapat védekezésének összehangolása nem volt zökkenő 

mentes. A Technikai fejlődés folytatása és a különbségek elsimítását igyekeztem folytatni. 

- felállási forma – 4-3-3 / 4-1-2-3/ 

- 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. 

III. Megvalósulás: 

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

végletek jellemezték 3-4 csapat kiemelkedik 2-3 pedig gyenge. A többiek hasonló 

képességűek. Úgy érzem egy kicsivel jobban is teljesíthettünk volna, de a képessége 

alapján a csapatnak a középmezőnyben van a helye. A 12 csapatból a 7. helyen végeztünk. 

28 – 28-s gólkülönbséggel. 

- http://adatbank.mlsz.hu/league/46/0/17374/11.html 

 Legeredményesebb játékosok – Schermann Maximilián 7 gól, Ruzsás Dávid 4 gól 

- edzéslátogatottság – sajnos nem volt jó az edzés látogatottság, sokan voltak, akik a 3 

edzésből csak kettőt tudtak bevállalni.  

- sérülések – 4 játékos volt sérült a kapusok/ Kovács Barnabás, Boldis A. ujjsérülés, Varga 

Milán izomsérülés/ Illetve Tóth Attila Bence növekedés miatti sarok gondokkal küzdött 

időnként. 

- előrelépés jelei – a támadásfelépítésben és a játék felépítéseben fejlődtünk, a védekezésben 

még van mit javítani. 

- gondok, problémák – Az edzés látogatottságot növelni kell. A csapat részek játékának 

összeszokottságát fejleszteni kell. 

IV. 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. 

V. Észrevétel: 

- sajnos a szülők magatartása és hozzá állása, sokszor zavarja az edzésmunkát és a 

mérkőzések menetét. A pályán kívül remekül tudnak „segíteni”. Az APUKA KUPÁN nem 

sikerült csapatot alkotniuk! 

VI. Javaslat: 

- zárt kapus edzés, ha továbbra is gond lesz.  

 

http://adatbank.mlsz.hu/league/46/0/17374/11.html

