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I. Bevezető: (általánosságban a csapatról) 

- létszám – létszámváltozások, a nyáron átvett csapatnál voltak távozók, de olyanok is, akik későn 

kapcsolódtak be a felkészülésbe. Sikerült egy játékost igazolni így papíron 22 fős létszám volt. A 

felkészülési időszakban 16-18 játékos vett részt, de az edzés átlagos létszáma 10 fő. Többen csak a 

bajnoki rajt előtt egy héttel kapcsolódtak be, így taktikai gyakorlatok megvalósítása nehéz volt. 

Vannak olyan játékosok, akik az igazolási időszak lejárta után kerültek hozzánk, így azokat nem 

tudtam játszatni. A játékosok többségénél nagy a lemaradás, hiányosság technikai, fizikai, taktikai 

téren. Szinte az alapoktól kellett kezdeni a játékosok bajnokságra való felkészítését. A bajnokság 

második felére már látszottak mind taktikai mind fizikális fejlődések. 

- kezdési időpont: 2017.08.26.-án kezdődő szezonra felkészülést 07.17.-én kezdtük meg 8-10-12 

játékossal. 

- versenyeztetés körülményei jók, hiszen füves pályán edzettünk és játszottuk a bajnoki 

mérkőzéseket. Minden eszköz rendelkezésre állt, hogy sikeres szezont zárjunk. 

- egyéb: mentális problémák voltak több játékosnál, akarati tényezők befolyásoltak néhány 

edzésmunkát és mérkőzést. 

II. Előzetes tervek: 

- edzésmunka: szinte az alapokról kezdődött, átvételek, pontos erős passzok és dinamikus mozgás volt 

a fő feladat. Tér és idő összefüggéseit a játékba gyakorolni. A Bozsik programban való kis területből a 

nagyobba áttérni nehéz volt a fent említett okok miatt. 

- felállási forma: a játékos anyagtól és a könnyebb megértés miatt a 4-4-2 mellett döntöttünk. 

- védekező játék volt a cél és ebből kontrajáték kialakítása. A védekezés része elöl nagyon nehezen, de 

javul, középpályán több játékost próbáltam játszatni és a védekezést megoldani, de sajnos ott és a 

védelemben is több párharcot elvesztünk, visszafelé vagy nagyon mélyen védekezünk.  

 - támadó játék: célkitűzései a gyors kontrajáték volt a kp-án megszerzett labdákból. Kevés labdát 

szereztünk, messze voltak a támadók, így megjátszani is nehéz volt őket. A két támadó elmozgását 

gyakorolni, ütempasszt adni volt a cél. 

III. Megvalósulás: 

- bajnokság (tornák) értékelése: van 4-5 hasonló képességű csapat, mint mi, de a többi az 

kiemelkedik a mezőnyből. Az ősz első fele tanuló és gyakorló mérkőzések voltak a számunkra, 

hiszen több nagyobb vereséget is szenvedtünk, viszont a hasonló képességű csapatokat legyőztük 

helyenként jó játékkal. 

-  helyezés, eredmények, statisztikák: a bajnokságban 15 csapat szerepel, 11. helyen vagyunk 

jelenleg 4 győzelem,1 döntetlen és 9 vereség a mérleg. A 87 kapott és 19 rúgott gól, nagyon rossz 

mérleg. 

- edzéslátogatottság: a szezon első felében gyenge volt, de egy-egy alkalomtól eltekintve 10-12 fő 

részt vett edzésen a 18-ból. 

- sérülések elkerültek bennünket kivéve a serdülő kori növekedési problémákat. 

- előrelépés jelei ott mutatkoznak, hogy már küzdeni tudunk egymásért,60-70 percet tudunk játszani, 

pozíciókban való játékot ismerik, és többnyire tudják feladataikat a játékosok. 

- gondok – problémák: még az edzéslátogatottságban vannak. Többen csak 1-2 edzésen vesznek 

részt, nagy a sebesség és technikai különbség a többi csapat játékosaihoz viszonyítva. Nincs 

vezéregyéniség a csapatban. 

IV. Tervek: 

- felkészülési mérkőzések (tornák) csak edzőmeccsen tudunk csapatot építeni a létszám miatt és 

ebből kellene több. 

- hangsúlyos–, megoldásra váró feladatok a dinamika, futógyorsaság javítása (meddig lehet) taktikai 

fegyelem fokozása, javítása. 

V. Egyéb: 

- Észrevétel, hogy minél több meccs ment el a bajnokságban, annál határozottabb és bátrabb lett a 

játékunk. Sajnos sokáig egy félidős volt a csapat. 

- javaslat, hogy megpróbálni még igazolni játékost azokon kívül, akik már ősszel edzéseken részt 

vettek, de nincsen igazolása a versenyhelyzet kialakítása miatt. 

- kérés, ha lehet a körülményekhez képest füvön edzeni, a serdülő növekedési gondok elkerülése 

miatt, hiszen ha 3-4 játékos kiesik a keretből gyengülni fogunk. Vidéki játékosok utazására 

nagyobb figyelmet kell fordítani. 

 


