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I. Bevezető: 

- az edzések Augusztusban kezdődtek ebben a félévben, 

- heti három edzése szerepel, 

- a létszám jelenleg 17 fő, 

- a korosztály az ősz folyamán a körzeti Bozsik-fesztiválokon vett részt, ahol minden gyermek 

azonosan részt vett, 

- a korosztálynak most következnek majd a téli teremtornák. 

 

II. Előzetes tervek: 

- a létszámot növelni az Augusztusi edzések kezdetére, 

- mivel a tavalyi évben 3-3 elleni játék szerepelt, és idén már 4+1-es felállás szerepelt, ezért 

hozzászoktatni a gyermekeket ehhez a felálláshoz, 

- ezen felállási formába először is elsajátítsa minden gyermek a védekezést egyéni és csapat 

szinten, 

- ugyanúgy támadásban is minden gyermek tudja az egyéni és támadási feladatokat, 

- a Coerver edzéseket folytatva pedig fejlődjön a gyermekek technikai, képessége, 

labdabiztonsága, reakciógyorsasága és további cselek tanulása 

- a homokos edzéseket folytatva játékosan szerezzenek a gyermekek koruk bizonyos szintjéhez 

állóképességet, gyorsaságot, 

- az Exerlightsot-os edzésrészben fejlődjenek a gyerekek, hogy a fejük folyamatosan fent legyen és 

a program által különböző ingerek érik a gyerekeket és rákényszerítse őket még a 

kommunikációra, 

- az irányba való átvétel, passzok,(mind a két láb!) 1-1,2-1 elleni játék előtérbe helyezése. 

 

III. Megvalósulás: 

- a létszámot sikerült növelni jelenleg 17-en vagyunk és 7 új gyermek csatlakozott, 

- mint minden korosztálynál itt náluk is nehéz volt hozzászoktatni a nagyobb kapuhoz, pályához, és 

a nagyobb létszámhoz, de úgy gondolom jó úton haladunk, 

- a védekezésben csapatszinten a rombusz felállást gyakoroljuk forgásokkal, az elején nehezen 

indult, de aztán ahogy egyre többet gyakoroltuk és kezdték a gyermekek megérteni a lényegét úgy 

gondolom, a gyakorló mérkőzéseket látva már kezd jó képet mutatni, de még nagyon sokat kell 

gyakorolni, 

- támadásban is nehéz volt hozzászokniuk ehhez a felálláshoz, mert még koruknak tekinthetően 

szeretik, ha náluk van a labda,  de hozzá kellett szokniuk, hogy már a társukat is keresniük kell a 

pályán. Úgy gondolom ezen a téren is fejlődtünk igaz még vannak olyan passzok a kapunk elött, 

amit nem szabadna, de ezért vannak az edzések, hogy ezeket gyakoroljuk, 

- a Coerver edzéseket folytatva tovább fejlődött minden gyermek a maga szintjén a 

labdabiztonsága, fejlődött a reakció gyorsaság és már használják játék közben a tanult cseleket, 

- a homokos edzések által szembetűnő volt, hogy ez is pozitív hatással volt minden gyermekre 

főleg az utóbbi időben jobban terhelhetőek később fáradnak el,és sokkal nagyobb intenzitással 

eddzenek, 

- az elején hozzá kellett szokni az Exerlightshoz, de ahogy hozzá szoktak elkezdtek kommunikálni, 

tájékozódni, és olyan ingerek érték őket mely által felgyorsul a reakcióképességük,  

- előtérbe került az irányba való átvétel gyakorlása mivel úgy gondolom ebben a korban nagyon 

fontos, hogy itt tanulják meg a helyes láb és testtartást, ugyanez elmondható a passznál is, ezen a 

téren sokat fejlődtünk, de szeretném ez tovább folytatni a következő félévbe. 

 

IV. Tervek 

- tovább fejlődjön minden gyermek a maga szintjén, 

- tovább növelni a létszámot. 

 

 

HAJRÁ PELC! 


