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I. Bevezetés: 

- a nyári felkészülés kezdetén kerültem ehhez a korcsoporthoz, illetve a szomszédos 2006-os 

csapat mellé. Kettős benyomásom volt először az edzéseken. Láttam, hogy a nagy részük azért 

szeret edzésre járni, tehát jól lehet dolgozni velük, viszont nagy a szórás a srácok képzettsége 

között minden tekintetben, 

- 16 fő alkotta a korosztályt „papíron”. Szerencsére mindenki megjelent edzésen, ahogy 

lehetősége adódott, tehát lemorzsolódás nem volt. Ketten aztán még csatlakoztak is hozzánk 

(Keinauf Bálint és Csikó László), tehát később 18-as volt a keretünk, 

- július 15-én találkoztunk először a srácokkal és kezdtük meg a felkészülést a 2020/21-es 

szezonra. Kezdetben a 2006-os korosztállyal közösen tartottam az edzéseket, később viszont a 

nagy létszám és a hatékonyabb munka érdekében már külön időpontban gyakorolt a két csapat, 

a heti három edzésen. 

- ez a korosztályunk az MLSZ regionális bajnokságának észak-nyugati csoportjában 

versenyzett, melynek őszi küzdelmei augusztus 27-én kezdődtek, majd a téli szünet után, a 

vírushelyzet miatt elmaradt mérkőzésekkel már február 6-án indult a tavaszi szezon.  

 

II. Előzetes tervek: 

-  nyári felkészülés elején a keret erősségeinek, gyengeségeinek mielőbbi megismerése volt a cél, 

és az edzéseken a hiányosságok hangsúlyos gyakorlása, valamint az erősségeink minél 

hatékonyabb kihasználása volt a célkitűzés.  

- a heti 3 edzés közül egy az erősítésről és a párharcokról, kisjátékokról szólt, a második a támadó 

játék gyakorlásáról (labdakihozatal, támadásépítés, befejezések), a harmadikon pedig a védekezés 

gyakorlása, illetve rögzített szituációk gyakorlása szerepelt. 

- 4-3-3-as felállási formát alkalmaztuk a mérkőzéseken.  

- védekezésben a területvédekezés elveinek betartását, a tolódások, egymás biztosításának, a 

helyezkedések pontosítását tűztük ki célul, a labdavesztés utáni visszatámadás automatikussá 

válását, és az ellenfél labdakihozatalánál a letámadás gyakorlását, 

- támadójátékban a labdatartáson alapuló, labdakihozatalból induló, felépített akciókat szerettem 

volna látni a csapattól, hangsúlyos szélsőjátékkal, oldalváltásokkal. 

 

III. Megvalósulás: 

- jól tudtunk a fiúkkal együtt dolgozni, rendszeresen jártak edzésre. A megfogalmazott célok felé 

is tudtunk haladni, észrevehető volt a fejlődés. A vírushelyzet azért jobban befolyásolta a 

munkát és a szereplést is ennél a korcsoportnál, mint a 2006-nál. Több volt a kihagyás emiatt. 

Két meghatározó játékosunk hónapokra is kiesett emiatt. A bajnokságban a képességeinknek, 

illetve az erőviszonyoknak megfelelően szerepeltünk, a 10. helyen végeztünk. Volt tartása a 

csapatnak a jóval erősebb ellenfelek ellen is, talán két mérkőzést lehetne említeni, amikor 

mentálisan szétesett kicsit a gárda, ősszel a soproni, tavasszal pedig a gyirmóti mérkőzés 

utolsó 20 percében. 

- az edzéseken rendszeresen részt vettek a keret tagjai, ki-ki a lehetőségeihez képest. Lehetett 

rájuk számítani, megbízhatóan jöttek mérkőzésekre is. Jelezték, ha valami olyan elfoglaltságuk 

volt, ami miatt ki kellett hagyniuk egy-egy edzést vagy mérkőzést.  

- kisebb sérülések történtek a bajnoki szezonban, de nem volt jellemző szerencsére, emiatt nem 

fordult elő hosszabb kiesés.  

 

IV. Mérkőzések, eredmények: 

28 mérkőzésen, 10 győzelem, 4 döntetlen, 14 vereség. 64 rúgott és 88 kapott gól. Legjobb 

góllövőink voltak: Zámbó Zsombor 16 találattal, Lócsi Bálint 10 góllal, és a 2007-es csapatból 

alkalmanként feljátszó Sipos-Kiss Dániel 6 góllal. 

 

V. Tervek: 

- a jövőben fontos lenne homogénebbé tenni és fejleszteni a keret tagjainak technikai és taktikai 

tudását. Ehhez persze azoknak a játékosoknak is többet kellene edzésre járnia, akiknek több a 

hiányossága, mert nyilvánvalóan ez is a fő indoka a lemaradásuknak.  Labdatartást, összjátékot 

rengeteget kell gyakorolni velük. Ugyanígy az ívelt átadásokat, beadásokat, kapu elé érkezéseket.  


