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I. Bevezető: a leány korosztályok a tavalyi indulás óta folyamatosan bővültek.  

U7. korosztály  

- az idei évben is az volt a cél, hogy a Bozsik Egyesületi program indulásához a minimális 

létszámot tudjuk biztosítani. Azév elején az óvodák felkeresése volt a cél, és ott a szülői 

értekezleten a szülőknek be tudtam mutatni, hogy miről is szól ez a program. Ezt követően egyre 

több óvodás lány jött edzésre és megszerették a foglalkozásokat.  

U9. korosztály  

- ebben a korosztályban is a lányok toborzásával kezdődött az év, hogy a Bozsik Program első 

fesztiváljára a lányokkal felkészülten érkezzenek.  

U11. korosztály  

- ebben a korosztályban is a lányok toborzásával kezdődött a szezon. Az év elején minden általános 

iskolában felkerestem a testnevelő kollégákat, ha vannak olyan lányok, akik szeretnének focizni, 

csatlakozzanak egyesületünkhöz.  

II. Évad:  

- Az edzéslátogatottság jónak mondható.  

- A lányok versenyeztetése a Bozsik Egyesületi Program keretében valósul meg.  

U 7 

- Ovisaink lelkesen és ügyesen teljesítik a játékos és ügyességi feladatokat. Létszámgondunk nem volt, 

minden Bozsik Fesztiválon, a minimális létszámon túl is tudtunk ovisokat szerepeltetni. Jelenleg 6 fő ovis 

lánynak van, a korosztály sajátosságából adódóan folyamatosan cserélődnek.  

U-9 

- Korosztálynál már a Bozsik fesztiválok játékos feladatai is be kellett építeni az edzésekbe, gondolok itt a 

Funino feladatokra, amit az elején a lányok nem mindig értették, de a sok gyakorlás meghozta az 

eredményét, ami a Bozsik fesztiválok alkalmával már észrevehető volt a többi csapattal szemben. 

Létszámuk jelenleg 8-10 fő között mozog.  

U-11 

- Ez a korosztályunk jól szerepelt. Ebben az idényben jó iramú, harcos mérkőzéseket játszottunk. Ebben a 

korosztályban a Győri ETO csapata is szerepelt, akiket többször is sikerült meggyőző játékkal 

legyőznünk.  

A téli Bozsik rendezvényen 4+1-es felállásban nem találtunk legyőzőre a kisebb létszámú felállás 

kedvezett nekünk és nagyszerű játékot tudtunk produkálni.  

Ez a korosztály szerepel még a megyei téli futsal rendezvényeken is. A lányok nagyon szervezetten és a 

begyakorolt játékot adták vissza, ami az eddigi fordulókon győzelemre vezetett. A lányok létszáma 8-10 

fő.  Örömmel tapasztaltam, hogy az év folyamán ez a dolog teljesen megfordult és az edzéseken 

gyakorolt feladatokat visszalátva minden mérkőzésünket nagy fölénnyel nyertük.  

 

A járvány, mint mindenki számára, nekünk is nagyon rosszkor jött, a lányok lendületben voltak, sokat 

fejlődtek az őszi-téli időszakban, és nagy ambícióval várták a tavaszi folytatást. Biztos, hogy szenvedtük 

el veszteségeket, lett lemorzsolódás, az erőfeszítések ellenére is és a tervezett programjaink is hiányoztak.  

III. Összesítés: 

- egy jól induló év kurta-furcsára sikeredett, de mindenki nagyon örült az újra indulásnak, amelyek 

az előírásoknak megfelelően, jó létszámban zajlottak.  

IV. Tervek:  

- Céljaink között az szerepel, hogy ezekben a korosztályokba minél több játékost csábítsunk magunkhoz, 

és már a nagyon piciktől kezdve rendszeresen foglalkozzunk a lányokkal. Szeretnénk technikailag jól 

képzett, labdaügyes, taktikailag felkészült játékosokat adni az U-14-es keresztpályás bajnokságához, 

illetve majd az U-16-os korosztályhoz. Próbálunk folyamatosan építkezni és minőségi játékosokat 

kinevelni.  

V. Egyéni értékelés:  

Az edzéslátogatottság és a tornákon nyújtott teljesítmény alapján három játékost emelnék ki.  

- Galambos Lilien (U9): Folyamatosan jó teljesítményt nyújtott a boszik tornák, és a futsal tornák 

alkalmával. Technikailag van még mit fejlődnie, de futóteljesítménye, szerelőkészsége és munkabírása 

remeknek mondható.  

- Gulyás Dzsesszika (U-11): Technikailag nagyon képzett, jól bánik a labdával. Lendületes és jól cselez, 

érzi a kaput és nagyon jól lő kapura.  

- Kovács Emma (U.11): Szorgalmáért, elhivatottságáért érdemel dicséretet.  
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