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I. Előzetes tervek:  

- létszámunk – az igazolásokat tekintve legalább 20 fő, a tényleges létszám: 14+1 fő, születési év 

szerint: 10 fő 2009-s, 4 fő 2010-s, 1 fő tavasztól, 

- kezdési időpont – 2020 – augusztus, 

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

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

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

tapasztalataimmal. A játékosok posztjainak megismerése, kiválasztása. 

- edzésmunka – a csapatjáték felépítése: egyéniképzés 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, 

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

összehangolása. Tolódások, biztosítások elsajátítása volt a cél.  

- támadó játék célkitűzései: 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, 

 

II. Megvalósulás: 

- a bajnokságot a végletek jellemezték, 

- 4 csapat kiemelkedik, a nagy többség hasonló képességű, 

- a bajnokság felénél komoly hiányérzetem volt az eredményességgel kapcsolatban. 13 csapatból a 

ősszel a 8. tavasszal a 9. helyen végeztünk. Játékban, szervezettségben nem maradunk el a nagy 

többségtől. A védekezésünket sikerült jól összerakni az ősszel. 3 mérkőzést a tavaszra kellett 

halasztani a járvány miatt. Illés és Győri ETO. A tavaszi rajtot nagyban befolyásolta ez a két 

mérkőzés,  

- a tavaszi felkészülés 4-6 fővel indult és sokáig nem változott az az arány. Egy-két alkalommal 

edzettünk 10 főnél többen, 

- a gólszerzéssel adós maradt a csapat, főleg a csatárok, 

- az edzéseken nyújtott teljesítmény jó volt, ezért is volt számomra meglepő, hogy a mérkőzéseken 

viszont megsem közelítették az edzésen nyújtott teljesítményt, 

- csupán egy játékos akad, aki 100%-os edzéslátogatást mondhatnak magáénak, 

- sok mérkőzésen nem tudtunk eredményesek lenni,  

- a legeredményesebb játékos: Orovecz András 6 gól, Csukárdi Bálint, Ihász Bendegúz (2011), 

Pődör Kristóf, Varga Máté 2- 2 gólos  

- https://adatbank.mlsz.hu/league/54/0/23060/26.html 

- edzéslátogatottság – az őszt nagyon jóra értékelem, a tavaszt nagyon gyengének 4 játékos igen 

szorgalmas: Varga, Pődör, Kovács, Borsit,  

- sérülések – sérült nem volt, sajnos beteg annál több. Két játékos az őszi járványhelyzet fokozódása 

óta nem vett részt az edzéseken és mérkőzéseken sem. Ők Berki Péter és Horváth Mátyás. Banai 

Zalán is csak április hónap végén kapcsolódott be ismét a munkába. 

 

III. Előrelépés jelei: 

- a csapatjáték felépítésében és a játékszervezésben az ősszel fejlődtünk, tavasszal pedig a létszám 

és edzés gondok miatt visszafejlődtünk, 

- a védekezés alapjaiban, mint a vonalvédekezés és tolódás igyekeztünk elsajátítani, nagyon sok 

játékos szerepelt a védelemben, 

- a mérkőzésen szereplő játékosok összehangolt védekezésében folyamatosan fejlődtek, 

- a befejezéseknél nem tudtunk jó és higgadt megoldásokat nyújtani, a gólok többségét átlövésből 

szereztük. 

 

 

 

 

https://adatbank.mlsz.hu/league/54/0/23060/26.html


 

IV. Gondok, problémák: 

- az edzésen mutatott agresszív párharcokat a mérkőzéseken elvétve láttam csak viszont, 

- sok a hangadó a csapatban, a beszédük időnként trágár, állandóan piszkálják egymást főként 

edzésen. Többen komoly viselkedési problémával küzdenek. Az edzéseken komoly energiákat 

emészt fel a megfelelő munkafegyelem kialakítása, 

- az iskolai tanulmányaik igen jónak mondható, iskolai magatartásuk példás és jó! Kettős 

viselkedést mutat néhány játékos. 

 

V. Zárszó: 

- az őszhöz képest a tavasz nagy kihívás volt számomra a korosztály. Sok játékos magas egoval 

rendelkezik. Nagyon komoly gondjaim voltak a fegyelmezéssel. Kevesen voltunk, az edzéseken 

nem tudtam hatékonyan dolgozni. Az utazások során a sofőrök többször megálltak, mert hiába 

szóltam, hogy ülve és csendben legyenek 1-2 perc elteltével folytatódott minden. Nagyon 

elfáradtam a bajnokság végére. Komoly létszám gondok lesznek a következő években.  

 

 

 

Más korosztályból játszok névsora: 

- Ihász Bendegúz: /2011-s születésű/ 10 alkalommal 2 gólt szerzett. Vékony testalkatú rendkívül 

gyors játékos. Bátran cselez és a kapu előtt is feltalálja magát.  

- Csizmadia Benett /2010-s/ 1 alkalommal 

- Szabados Bálint /2010-s/ 1 alkalommal 

- Krisz Dorián /2011-s/ 4 alkalommal szerepelt, amikor nem volt meg az U12-s csapat. Bátran 

játszott, képességeihez mérten igyekezett játszania pályán. 

 

 

 

 

 


