
 

Bevezető:  

- 2017 augusztusától dolgozom a csapattal. Jó létszámú csoport, sok jó képességű játékossal.  

- létszám – létszámváltozások: 23 fő alkotta a csoportot, Pátkai Dominik a motorsportot választotta, 

Vági Zalán két alkalommal is szüneteltette az edzésre járást. Bogdán László boka sérülés miatt 

október közepétől nem edzett. Új játékosok Nagy Dávid, Szabó Kevin, Balázs Milán 

- kezdési időpont: 2018. július utolsó hete, 

- versenyeztetés körülményei: Kiemelt I.osztály Észak-Nyugati Csoport 13 csapattal.  

- előzetes tervek: A 2017-ben megkezdett munka folytatása. Felkészülés a nagypályás játékra. 

Hatékonyabb védekezés és szervezett játék felépítése. A játékosok posztokon való megismerése, 

kiválasztása, 

- edzésmunka – a csapatjáték felépítése: egyéni képzés az adott posztokra, a vonal és 

területvédekezés begyakorlása. Együttes csapatvédekezés megszervezése. 

- felállási forma – 4-3-3 / 4-5-1/ 

- 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 által az ellenfél 

mögé kerülés és befejezések. 

Megvalósulás: 

- bajnokság értékelése, helyezés, eredmények, statisztikák: A bajnokságban résztvevő csapat közül 

úgy gondolom, hogy a középmezőny első felében van mindenképpen a helyünk.  

- https://adatbank.mlsz.hu/league/49/0/19375/13.html 

- a legeredményesebb játékosok: Mórocz Balázs 8 gól. 

- edzéslátogatottság: jóra értékelem, szorgalmas a társaság. 18-20 játékos igen szorgalmasan jár 

edzésre. Sajnos többen nem tudnak részt venni mind három edzésen, ezért nem tudunk még 

egységesebbek és eredményesebbek lenni. 

- sérülések – kisebb gondoktól eltekintve nem volt sérült játékos. Pátkai-alkar törés-, Bogdán- 

láközépcsont sérülés-. Nem az egyesületben sérültek. 

- előrelépés jelei: a csapatjáték felépítésében és a játékszervezésben fejlődtünk. A mérkőzésen 

csatárként szereplő játékosok sokat fejlődtek az összehangolt védekezésében. Gajdosi Ármin 

Győző kimagaslóan teljesített, Mórocz Balázs sokat fejlődött, de az edzés látogatottságán javítania 

kellene. 

Gondok – problémák: 

- sajnos még mindig vannak fegyelmezetlenség az edzésmunkában és az öltözőben. Kevés játékos 

gondolja komolyan, hogy játékossá váljon. Alig akad, aki alázattal és teljes oda adással dolgozik 

hétről – hétre. 

Tervek: 

- felkészülési mérkőzések (tornák) teremtornára amennyiben meghívást kapunk elmegyünk. 

Felkészülési mérkőzéseket Gyirmóttal, Csornával lehet tervezni. U13 és U14 csapatokkal 

gyakorló mérkőzések 

Hangsúlyos–, megoldásra váró feladatok: 

- legfontosabb feladat a csapat védekezésben a két belső védő mozgásának még hatékonyabb 

összehangolása, a tolódások pontos végrehajtása a labdás ellenfél felvétele kilépéssel a vonalból, 

területszűkítés a labdás ellenfél körül, az előre védekezés gyakorlása. A biztosítások távolságának 

beállítása. Az egyes posztok betöltése támadás felépítésközben. A támadásbefejezések 

pontosságának növelése az eredményesség szempontjából. 

Javaslat:  

- Cselgáncsedzéssel stabilizálni a párharcokban való eredményesebb részvételt 
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