
 
Bevezető:     

- összességében elfogadható, jó szezont zártak a lányok, létszámproblémánk nem volt az ősz 

folyamán. 

- nehézséget jelentett, hogy a tavalyi csapat erős magja távozott, akiket a tavalyi U16-os 

csapatból igyekeztünk pótolni, amit úgy gondolom, sikerült is.  

- július közepén kezdtük az idényre való felkészülést, augusztusban volt egy hetes edző 

táborunk, ami nagyon hasznos volt. A versenyeztetéssel nem volt problémánk, jó 

bajnokságban, zömében jó csapatokkal játszhattunk, az U19-as bajnokság nyugati 

csoportjában. Többen az NB II-es, és a megyei felnőtt bajnokságban is szerepeltek, ahol 

kiválóan teljesítettek.  

 

Előzetes tervek: - Megvalósulás: 

- az edzéseken való részvétel közepesnek mondható, természetesen én szeretném, ha még 

többen, több edzésen tudnának részt venni, ezt nehezíti, hogy sokan angol, matek, stb. 

szakkörre járnak, vagy más sportágat is űznek.  

- a szezon során leggyakrabban a 4:2:3:1-es felállási formát alkalmaztuk, amit a lányok jól 

tudnak. Néhány alkalommal a 4:4:2-es és a 3:5:2-es játékrendszert is alkalmaztuk, több, 

kevesebb sikerrel,  

- a védekező játékunkba nagy gondot fordítottunk a területszűkítésre, az egymás biztosítására, 

kisegítésére. Fontos feladatnak tekintettük, a védekezésből, támadásba való átmenet 

hatékonyságának növelését, és fordítva, a támadásból a védekezésbe való visszarendeződést. 

Támadásba a kontrajáték alkalmazására, a szélsőjátékra és a középpályáról történő mélységi 

beindulásokra helyeztük a hangsúlyt.  

- a lányok az U19-es bajnokság nyugati csoportjának 3. helyén állnak jelenleg, szeretnénk, a 

tavaszi szezon végén is a dobogón végezni. Az ősz folyamán a mérkőzések túlnyomó 

többségén domináltunk, irányítottuk a játékot, gondot jelentett, ha az ellenfél túl mélyen, a 

tizenhatosa környékén védekezett, ilyenkor nehezen bontottuk meg a védelmüket. Ilyen 

mérkőzés volt az MTE elleni hazai mérkőzés, ahol nagyon nehezen találtuk az ellenfél 

játékának az ellenszerét. Másik problémánk a helyzetkihasználás, a szezon során 

elszenvedett két vereségünk alkalmával is ha jobban kihasználjuk a helyzeteinket, akár 

nyerhettünk is volna. 

 

Tervek: 

- a felkészülési időszakban az erőnlét megalapozásán kívül a labda biztonság javítása, és 

labda nélküli mozgások hatékonyabbá tétele a fontos feladat. Szeretnénk a tavaszra a 4:4:2-

es, és a 3:5:2-es játékrendszert is jobban elsajátítani. Igyekszünk minél több edzőmérkőzést 

játszani.  

- fontos feladat új játékosok felkutatása, csapatba építése, hatványozottan igaz ez a kapus 

posztra. 

 

Egyéb: 

- alapvetően nincs különösen semmi kérésünk, inkább köszönjük az eddigi segítséget. 

- illetve, az általános iskolai és a középiskolai bajnokság májusi záró fordulóját ismét szívesen 

rendeznénk a Stadionban, amennyiben ez lehetséges, támogatást a tehetséges gyerekek 

felkutatásához, egyesületünkhöz való csábításához. 

 

 

 

Készítette: Pődör Ákos 

Edző 

 Dátum: 2018. december 01. 

 


