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I. Bevezető:  

- augusztusban vettem át a csapatot. Sok játékost ismertem. Jó előjelekkel vártam a 

felkészülést. Igazolás szerint nagy létszámú csoport, sok jó képességű játékossal. A minden 

napi edzéseken 17 játékos volt az ősz folyamán a csoportban 

II. Versenyeztetés körülményei: 

- új bajnokság Kiemelt I.osztály Észak-Nyugati Csoport 13 csapattal. Szűkített pálya, 5*2 m 

kapukra, 2x30 perces játék idő, oda-vissza csere lehetőség.  

III. Előzetes tervek:  

-     a csapat játékosainak feltérképezése: az előző edző által küldött értékelések 

összehasonlítása a tapasztalataimmal. A játékosok posztjainak megismerése, kiválasztása. 

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

területvédekezés begyakorlása. Együttes csapatvédekezés megszervezése. 

- felállási forma: 2-4-2 / 2-3-3/védekezés -4-3-1/3-4-1 

 - védekező - támadó játék célkitűzései: 

- védekezésben: a területvédekezés szabályait igyekeztük elsajátítani. A két belső védő 

összehangolása. Tolódások, biztosítások elsajátítása volt a cél.  

- támadás felépítésben: a gyors, lapos passzos, játékra igyekeztem a hangsúlyt fektetni. A 

labda nélküli mozgások fontosságát tettem előtérbe. A támadók beindulással segítsék a 

helyzetbe kerülést és a helyzet kialakítást. 

IV. Megvalósulás: 

- a bajnokságot a végletek jellemezték, 4 csapat kiemelkedik, a nagytöbbség hasonló 

képességű. A bajnokság felénél komoly hiányérzetem van az eredményességgel 

kapcsolatban. 13 csapatból a 10. helyen végeztünk. Játékban, szervezettségben nem 

maradunk el a nagytöbbségtől. A védekezésünket sikerült jól összerakni. A gólszerzéssel 

viszont adós maradt a csapat főleg a csatárok. Az edzéseken nyújtott jó teljesítmény jó 

volt. Többen szinte 100%-os edzéslátogatást mondhatnak magukénak. A nem tudtunk 

eredményesek lenni a mérkőzéseken.(https://adatbank.mlsz.hu/league/52/0/21254/13.html) 

- a legeredményesebb játékosok: Hitter Bence és Szücs Péter 4-4 gól,  

- edzéslátogatottság: nagyon jóra értékelem, szorgalmas a társaság, 

- sérülések: sérült nem volt, sajnos beteg annál több, 

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

alapjaiban, mint a vonalvédekezés és tolódás sikerült fejlődni. A mérkőzésen csatárként 

szereplő játékosok összehangolt védekezésében folyamatosan fejlődtek, 

- gondok: az edzésen mutatott agresszív párharcokat a mérkőzéseken elvétve láttam csak 

viszont. A befejezéseknél nem tudtunk jó és higgadt megoldásokat nyújtani. Több gólt 

szereztünk átlövésből, mint büntetőterületről. 

V. Tervek, feladatok: 

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

- megyei futsalban való részvétel. Felkészülési mérkőzéseket  

- legfontosabb feladat a csapat védekezésben a két belső védő mozgásának összehangolása, 

a tolódások pontos végrehajtása a védekezésben. A biztosítások távolságának beállítása. Az 

egyes posztok betöltése támadás felépítésközben. A támadásbefejezések pontosságának 

növelése az eredményesség szempontjából. 
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