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I. Bevezető: 

- Csapatom az u-14-es bajnokságban történő szereplését kiválónak mondhatom. Nem gondoltuk 

volna, hogy ilyen jól fogunk teljesíteni. Az utolsó mérkőzésünket 2019.11.22-én hazai 

környezetben játszottuk le a Balatonfüred együttesével. A mérkőzést 3-1 arányban sikerült 

megnyernünk, ami azt jelentette, hogy a tabella élén telelt a csapat. 10 mérkőzésből 9 

győzelmet és 1 döntetlent értünk el. 43 gólt lőttünk és csupán 3-at kaptunk. 28 ponttal vezetjük 

a bajnokságot a 2-ik helyen a Haladás Viktória áll 21 ponttal.  A bajnokság góllövőlistája élén 

is egyesületünk játékosa Szabó Fruzsina áll17 találattal. Le a kalappal a csapat teljesítménye 

előtt meghozta a gyümölcsét a jó létszámban látogatott edzések és a kemény edzésmunka. 

Nagy célokkal vágtunk neki a téli időszaknak is és a lányok nagyon akarták a bajnokság 

megnyerését is, így a téli időszak is jó edzésmunkával zajlott. 
- Eredmények: ETO- Pápa 0-2 Pápa- VFC USE 10-0 ZTE- Pápa 0-13 Balatonfüred – Pápa 0-7, 

Pápa – Sopron 3-0, Pápa- Haladás Viktória 2-2 Pápa -ETO 1-0, VFC USE- Pápa 0-1, Pápa- ZTE 
1-0, Pápa- Balatonfüred 3-1 

II. Ősz: 

- Az edzéslátogatottság a tornatermi edzések alatt is nagy létszámúak voltak. Csoportokra 

bontással tudtunk edzést tartani. Heti két edzéssel készültünk a téli futsaltornákra. Főleg 

labdás coerver, illetve kisjátékokból álltak a felkészülések. A játéklehetőség folyamatos volt a 

téli időszakban is, mivel szerepeltünk az U-13-as Bozsik tornákon. Próbáltam úgy forgatni a 

játékosokat, hogy mindenki egyforma terhelést kapjon. Ezzel párhuzamosan szerepeltünk az 

MLSZ által kiírt leány U-15-ös futsal tornákon is Veszprémben. Itt elsősorban nem az 

eredményességre játszottunk, próbáltam ilyenkor is úgy forgatni a csapatot, hogy mindenki 

azonos játéklehetőséghez jusson. Így nem mindig tudtunk a legerősebb csapattal elindulni. 

Felkészülés jelleggel céloztuk meg ezeket a tornákat. Itt is mondhatni jó teljesítmény 

nyújtottunk egyedül a Veszprém együttese volt az, aki nálunk nagyobb erőt képviselt. 
III. Tervek: 

- Céljaink között a tabella első helyének megőrzése volt, ami reálisnak is tűnt, mivel 7 ponttal 
vezettünk. A bajnokságban szereplő csapatok erejét nagyjából más ismerjük, így az ETO és a 
Viktória együtteseivel számítunk nagy harcra. Minden szempontot figyelembe véve nagy 
esélyünk van a bajnokság megnyerésére. 

- Sajnos a vírushelyzet nem tette lehetővé, hogy a hátralévő bajnoki mérkőzéseket lejátszuk. 
Sajnáltam a csapatot, mivel nagyon akarták, hogy megszerezzük a bajnoki címet és a téli 
időszakban is így készültünk, valamint a már megkezdett kinti edzések alkalmával is. A 
szigorítások alatt működött az online edzésmunka Match meetingen keresztül, valamint 
folyamatos volt a játékosokkal és a szülőkkel is a kapcsolattartás telefonon és facebook 
segítségével. Már 3 hete heti egy szabadtéri edzéssel megkezdtük a közös munkát. A nyári 
pihenő után újult erővel ismét nekivágunk a bajnokságnak remélhetőleg ugyan olyan nagy 
sikerekkel, mint az előző szezonban. A csapat némileg átalakul, mivel a 2006-os születésű 
játékosok egy korosztállyal feljebb lépnek. Nem gondolom, hogy a keretünk gyengülne, mivel 
a fiatalabb játékosok is nagyszerű teljesítményt nyújtottak a szezon folyamán és keményen 
edzenek a bajnokság alatt is. 

IV. Egyéni értékelés: 

- A csapat minden tagját kiemelném a bajnokságban és az egész évben elvégzett kemény 

munka miatt. Sajnálom, hogy a bajnoki cím megszerzése nem valósulhatott meg nagyon 

szerették volna. 

- Négy játékosunk behívót kapott az u-15-ös leány magyar válogatott bő keretébe: Fekete 

Barbara (kapus), Zajcsek Emma (támadó), Szabó Fruzsina (támadó), Kalányos Klaudia 

(védő). Az első közös tréning Győrben volt, ahol mindegyik játékosunk jól érzete magát és jó 

teljesítményt is nyújtott. A következő körbe már csak Kalányos Klaudia került be, a Viktória 

edzőközpontjában történt meg a közös edzés. A koronavírus kialakulása miatt ezek a plusz 

foglalkozások is elmaradtak, így kíváncsian várjuk, hogy lesz e folytatása és bízunk abban, 

hogy játékosunk szerepelhet majd a magyar U-15-ös válogatottban. 

 

HAJRÁ PELC! 


