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I. Bevezető:  

- már a 2. szezont kezdtem júliusban. Sajnos a gyerekek nagyrésze csak augusztus 15-e után 

kezdte meg az edzéseket. Olyan is volt, aki csak szeptemberben állt edzésbe. A tavasszal 

többen abba hagyták a labdarúgást. Költözés, más sportágba mentek (azt is ott hagyták), 

tanulmányi munka miatt, 

- 16 fő alkotja a csoportot, 

- kezdési időpont: 2019, július második fele, 

- versenyeztetés körülményei: U 13 I.osztály Észak-Nyugati Csoport 13 csapattal. Teljes pálya 

méret, 2x30 perces játék idő, oda-vissza csere lehetőség. Szeptember első hétvégéjén kezdődött 

a bajnokság, 

 

II. Előzetes tervek:  

- egyéni tudás fejlesztése, poszt fegyelem fejlesztése, a társakkal való szoros együttműködés, a 

csapatrészek összhangjának fejlesztése, 

- legfontosabb feladat a csapat védekezésben a két belső védő mozgásának teljes 

összehangolása, a tolódások pontos végrehajtása a védekezésben. A biztosítások távolságának 

megfelelő beállítása. Az egyes posztok betöltése támadás felépítésközben. A 

támadásbefejezések pontosságának növelése az eredményesség szempontjából. 
- felállási forma – 4-3-3/ 4-1-4-1 és 3-4-3. 

- védekező - támadó játék célkitűzései: védekezésben az előre védekezés elsajátításában fejlődni. 

A két belső védő maximális összehangolása. Tolódások, biztosítások pontosságának elsajátítása 

volt a cél. Az átadási irányok lezárásával való labdaszerzésre való törekvés. A párharcokban 

való aktív, kemény részvétel. A labdásjátékos irányába való tolódás és labdaszerzés. A 

belsővédő párt alkotó játékosok összhangjának fejlesztése, 

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

nélküli mozgások fontosságát tettem előtérbe. A középpálya gyors átjátszása, akár íveléssel is. 

Kényszerítők alkalmazása. Párharcok megnyerése labdával. A támadók beindulással segítsék a 

helyzetbe kerülést és a helyzet kialakítást. 

 

III. Megvalósulás: 

- a bajnokságot ismételten a végletek jellemezték. Az ETO, Illés, ZTE, Sopron, Gyirmót csapata 

kiemelkedik. A többség hasonló képességű. Az edzéslátogatás lehetne jobb. Az edzésmunka 

időnként jó, néha viszont nagyon sok a fegyelmezetlenség. Játékban, szervezettségben nem 

maradunk el a nagy többségtől, de a támadásbefejezésekben a 2. leggyengébb teljesítményt 

nyújtottuk. A védekezésünk a hasonló erőt képviselő csapatok ellen jól működött. Kivéve az 

Illés elleni mérkőzést! Nagyon lassan tudtunk támadást felépíteni, mert a támadók rendkívül 

visszafogottan játszottak a védők között. A párharcokban a testalkati hátrányok miatt sokszor 

maradtunk alul.  A futó sebesség hiányában mindig úton voltunk.  Sajnos ismét a legkevesebb 

gól szereztük - a Csornával egyetemben – 10-t! Bár 100% -os a fejlődésünk, mert 1 éve csupán 

5 gólt rúgtunk. 13 csapat közül a 11. helyen végeztünk.  

Eredmények az alábbi link alatt: https://adatbank.mlsz.hu/league/52/0/21253/13.html 

- a legeredményesebb játékosok: Mórocz Zsombor / U12 egy mérkőzés/ , Szalai Bence, Szabó 

Bálint 2-2-2 gól 

- edzéslátogatottság: jóra értékelem, a mag jó társaságot alkot. A 16 játékosból néhány 

rendszertelenül jár edzésre. 

- sérülések – sérült nem volt, beteg viszont több is volt. 

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

alapjaiban, mint a vonalvédekezés és tolódás sokat fejlődtünk. A mérkőzésen csatárként 

szereplő játékosok az összehangolt védekezésében fejlődtek. Az átadási irányok lezárásában 

viszont van még mit fejlődni. A két belső védő –Kovács, Zámbó – megszokott párt alkot. 

https://adatbank.mlsz.hu/league/52/0/21253/13.html


- jól helyezkednek, biztosítják egymást. A 16-nál jól alkalmazzuk a vonalat. A 

visszarendeződésben is fejlődtünk, bár annak sebességével még vannak gondok. Több játékost 

is szerepeltettem támadó poszton, de igazán jó, eredményes játékos most sem volt.  

 

IV. Gondok – problémák: 

- a támadásbefejezések még mindig nagyon gyengék. Érdekes, hogy sok kapufát rúgtunk. Kevés 

a beindulás a csatárok részéről. Gyenge fizikummal rendelkezünk. A legalacsonyabb csapat 

vagyunk. Gyorsaságunk messze el marad a többi csapattól. Két játékos is csak alsó hangon üti 

meg a kellő sebességet a bajnokságban.  

 

V. Tervek: 

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

Megyei futsalban való részvétel.  

 

VI. Hangsúlyos–, megoldásra váró feladatok: a 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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