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I. Bevezetés: 

- nyáron kerültem ehhez a korosztályhoz, illetve a szomszédos 2007-es csapat mellé, 

- kezdettől fogva jó benyomásaim voltak, hiszen volt létszám edzéseken, szerettek dolgozni, jó 

hangulat alakult ki, összetartó közösséget ismertem meg, 

- 23 fő alkotta a korosztályt „papíron”, ebből gyakorlatilag 19 játékos vett részt edzésen, a 

többiek nem szándékoztak szerepelni nálunk,  

- az ősszel aztán további két fiú morzsolódott le (Ruisch Máté és Vági Zalán), egy játékos pedig 

csatlakozott hozzánk, Pente Kevin, 

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

szezonra. Kezdetben a 2007-es 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:  

- a 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, 

- többségében 4-3-3-as felállási formát alkalmaztuk a mérkőzéseken, valamint néha a 4-2-3-1-et 

játszottunk, 

- 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: 

- azt gondolom, hogy nagyon jól szerepeltek a fiúk az egész bajnokságban. Végig 

kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva a 4. helyen végeztünk. A vírushelyzet szerencsére ennél 

a korosztálynál nem gyűrűzött be. Néhány játékos edzéslátogatottságát befolyásolta ez csak, 

illetve a mérkőzések elhalasztása és aztán a feltorlódása miatt, egyrészt nagyon korán 

kezdődött a tavaszi szezon, másrészt a bajnokság befejezésénél volt egy komoly 

meccsdömping, ahol még az U16-os csapatnak is besegítettünk. Ezeket a találkozókat is jó 

eredménnyel hozták a srácok. Elismerés illeti őket, hiszen olyan együtteseket előztek meg a 

bajnokságban, mint a Szombathelyi Haladás vagy a Gyirmót, 

- 28 mérkőzésen, 19 győzelem, 2 döntetlen, 7 vereség. 100 rúgott és 40 kapott gól. Legjobb 

góllövőink voltak: Mórocz Balázs és Nagy Dávid 18-18 góllal, Farkas Ábel és Lakatos 

Szalvátor 14-14 góllal. 

- 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 izomsérülések előfordultak a bajnoki szezonban, de nem volt jellemző szerencsére. A 

bajnokság hajrájában történt sajnos egy kéztörés mérkőzésen, amit operálni is kellett. Úgy néz 

ki, hogy rendben zajlik Farkas Levente gyógyulása, és hamarosan csatlakozhat az edzésekhez,  

- sajnos Nagy Dávid Szombathelyre jelentkezett továbbtanulni, ezzel egy gyors és eredményes 

támadónkra nem számíthatunk a jövőben, 

- Lakatos Szalvátor sorsa pedig bizonytalan, olyan értelemben, hogy 3 hónapra már egyszer 

elhagyták az országot a családdal (Ausztriában vállalt munkát a szülő), most ismét kint 

vannak. Nem tudni hogyan fog alakulni az ő helyzete. 

 


