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I. Bevezető: 

- július 18-án kezdtük el a felkészülést a Megyei bajnokság őszi fordulóira, melyek szeptember 06-

án kezdődtek a számunkra.  

- heti 4 edzéssel készültünk, illetve augusztus 07-11-ig edzőtábort tartottunk.  

- 13fő mezőnyjátékossal vettem át a csapatot a nyáron, kapus ebben a korosztályban sajnos nincs, 

de szerencsére az egy évvel fiatalabbak között 4 kapus is van, így közülük oldottuk meg ezt a 

posztot.  

- nyáron sikerült bővíteni a keretet, 4 játékost igazoltunk (Sághi, Svecz, Borbély, Csányi).  

 

II. Előzetes tervek: 

- a Veszprém megyei 16-os bajnokságban indult ez a korosztály, ahol sajnos csak 8 csapat szerepelt. 

- a játékosok közül azonban 5-6fő szinte mindig lehetőséget kapott az U17-es bajnokságban is. 

 

III. Megvalósulás: 

- a heti program úgy nézett ki, hogy hétfő-kedd-csütörtök-péntek egy-egy edzés, míg szerdai 

napokon uszoda volt a félév során. Az edzéseken az U16-os az U17-es és az U19-es korosztály 

együtt dolgozott, hiszen így volt olyan létszámunk, amivel az elvárásoknak megfelelő 

edzésmunkát lehetett végezni. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetve edzéseken és a mérkőzéseken 

is a letámadás és visszatámadás oktatására, gyakoroltatására és megkövetelésére. 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. Támadó játékban továbbra is labdakihozatalból induló, 

passzjátékkal felépített akciókat akartunk viszontlátni, hangsúlyos szélsőjátékkal, 

oldalváltásokkal. 

- minden mérkőzésünket megnyertük. Sajnos nem úsztuk meg kapott gól nélkül, az utolsó 

mérkőzésen 1-et lőtt nekünk a Tapolca, mellette 125 gólt szereztünk. Góljainkat lőtték: Kovács 24, 

Marczali 23, Varga 14, Antal 13, Németh P. 12, Bankó 7, Sághi 6, Csányi 5, Horváth G. 5., Szívós 

5, Tóth B. 4, Nagyfi 3, Németh T. 3, Borbély 1. 

- az idei megyei U16-os bajnokság sajnos még gyengébb színvonalat képvisel, mint a tavalyi. 

Kevesebb csapat alkotja a mezőny, csak 8, ezen kívül már nincs itt a Veszprém sem, akikkel 

legalább küzdelmes, szoros, presztízsmérkőzéseket tudtunk játszani. Így nyugodtan mondhatom, 

hogy minden mérkőzést döntő fölényben játszottuk le, így a motiváció, a figyelem és a fegyelem 

fenntartására több hangsúlyt kellett fektetni a mérkőzéseken. Ezt, ha nem is mindig, de nagyobb 

részben sikerült megoldani, például a játékosok posztjainak forgatásával, részcélok kitűzésével.  

- A lejátszott találkozókon a védekező játékunkat nem nagyon tették próbára az ellenfelek, 

kevésszer jutottak a kapunk elé, legtöbbször már a középpályán labdát tudtunk szerezni. A 

párharcokban meglátszott, hogy nálunk tiszta 2002-es a korosztály, az ellenfeleknél pedig 

többségében 1-2 évvel fiatalabbak játszottak. Nagyon sajnáltuk, hogy pont az utolsó őszi 

mérkőzésünkön kaptunk gólt, hiszen addig lehoztuk a bajnokságot kapott gól nélkül. A 

mérkőzéseken már 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, 

labdakihoztalt. 

- sokat tudnak viszont profitálni azok a játékosok, akit az U17-es bajnokságban is szóhoz jutnak. 

Ősszel erre rengeteg lehetőségük volt, hiszen 5-6-7 játékos minden mérkőzésen ott volt az U17-es 

keretben, és játszottak is. Ezzel még több mérkőzésrutint szerezve, és hozzászokva egy jóval 

erősebb bajnokság ritmusához, keménységéhez, komolyságához. 

- Az edzéslátogatottságról sajnos sok jót nem lehet elmondani, messze elmarad az elvárhatótól. 

Általánosságban megállapítható, hogy az iskolakezdésig jobb volt a helyzet, de a tanév 

indulásával ez visszaesett. Három fiú eleve nem tudott hétközben edzésre járni a tanévben, hiszen 

ők Győrben tanulnak. A játékosok nagy része most váltott iskolát, így nagyobb hangsúlyt 

fektetnek a tanulásra, illetve erre hivatkozva nem jönnek le edzésre. A bajnokságunk vége után 

már nagyon kevesen jelentek meg. Sok volt a rendszeres hiányzás, különórák, nyelvtanulás miatt,  



 

- pedig kértük a szülőket, játékosokat a tanév előtt, hogy amit lehet, tegyenek szerdai napra, hogy 

kevesebb legyen a hiányzás. Bajnokság közben is több ízben ültünk le beszélni erről a témáról a 

csapattal, próbáltam pozitív változást elérni, de csak rövidtávú eredmény volt felfedezhető. Ami 

pozitívumként értékelhető ennél a korosztálynál viszont, hogy a mérkőzésekre mindig szívesen 

jöttek, nem kellett könyörögni senkinek. Sőt mint már említettem az U17-hez is mindig kellett 

segítség, oda is első szóra eljöttek. 

- a komolyabb sérülések szerencsére elkerülték a csapatot. Rövid lefolyású, kisebb akadályok 

voltak csak az ősszel. 

IV. Statisztikák: 

- az őszi bajnoki mérkőzéseken a következő eredmények születtek: 

- Nemesvámos-Pápai ELC 0:7 

- Pápai ELC-Devecser 32:0 

- Ajka Kristály SE-Pápai ELC 0:25 

- Úrkút SK-Pápai ELC 0:15 

- Magyarpolány SE-Pápai ELC 0:20 

- Pápai ELC-Ugod SE 20:0 

- TIAC VSE-Pápai ELC 1:6 

 

Játékosok részvételé a bajnoki találkozókon: 

- 7 mérkőzésen szerepelt: Varga, Szívós, Csányi, Marczali, Horváth G., Sághi 

- 6 mérkőzésen szerepelt: Németh P., Kovács, Keresztes, Nagyfi, Gombás, Tóth 

- 5 mérkőzésen szerepelt: Bankó, Antal 

- 4 mérkőzésen szerepelt: Borbély, Boda (2003), Németh T. 

- 2 mérkőzésen szerepelt: Nagy M.(2003) 

- 1 mérkőzésen szerepelt: Béli (2003), Császár (2003) 

 

V. Tervek: 

- a téli felkészülésünket január 9-én kezdjük el, egy ráhangoló héttel, két edzéssel, utána a szokásos 

menetrend szerint heti 4 edzéssel és egy uszodai foglalkozással. Eddig egy teremtornára kapott a 

korcsoport meghívást, a Pápa Kupa Nemzetközi Teremtornára, melyet Január 13-án rendeznek. 

Idén is megrendezik a Téli kupát, ahol több-kevesebb játéklehetőséget kapnak a csapat tagjai. A 

többi edzőmérkőzés még szervezés alatt van. A munkánk hatékonysága érdekében szeretnénk 

rendszerességet elérni a játékosoknál az edzéslátogatás terén. Talán ad motivációt a játékosoknak, 

hogy megállapodás született a felnőtt csapattal, hogy a felső korosztályokból 12 játékos heti 

rendszerességgel együtt edzhet az első csapattal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


