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I. Bevezető:  

- a 2. szezont kezdtem az U13 korosztállyal. A 2019 szezonban 17 fő alkotta a csapatot, 

- létszám – létszámváltozások: 16 fő alkotja a csoportot. A két holland gyerek haza költözött 

a szüleivel. Maters Bram, Antonie Van Leeuwen, 

- kezdési időpont: 2020 – augusztus, 

- versenyeztetés körülményei: új bajnokság Kiemelt I. osztály Észak-Nyugati Csoport 13 

csapattal. Nagy pálya, 2x30 perces játék idő, oda-vissza csere lehetőség.  

 

II. Előzetes tervek: 

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

a tapasztalataimmal. A játékosok posztjainak megismerése, kiválasztása,  

- edzésmunka – a csapatjáték felépítése: egyéni képzés az adott posztokra, a vonal és 

területvédekezés begyakorlása. Együttes csapatvédekezés megszervezése,  

- felállási forma – 4-3-3, 4-2-3-1 

- 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. 

 

III. Megvalósulás: 

- a bajnokságot a végletek jellemezték 5 csapat kiemelkedett, a nagy többség hasonló 

képességű. Hullámzó teljesítményt nyújtottunk az ősszel és a tavasszal is. Két alkalommal 

súlyos vereséget szenvedtünk /ZTE,Illés/, 

- https://adatbank.mlsz.hu/league/54/0/23059/26.html 

- a legeredményesebb játékosok: Végh Máté, Sipos-Kiss Dániel,  

- edzéslátogatottság: jóra értékelem, sajnos a Covid miatt sok gyereket időnként nem 

engedtek, illetve sokat voltak betegek, 

- sérülések: sérült nem volt, sajnos beteg annál több 

- előrelépés jelei: a csapatjáték felépítésében és a játékszervezésben fejlődtünk. A védekezés 

alapjaiban, mint a vonalvédekezés és tolódás sikerült fejlődni. A mérkőzésen csatárként 

szereplő játékosok összehangolt védekezésében folyamatosan fejlődtek. 

 

IV. Gondok – problémák: 

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

befejezéseknél nem tudtunk jó és higgadt megoldásokat nyújtani. Több gólt szereztünk 

átlövésből és büntetőből, mint akcióból 

 

V. Tavasz:  

- a felkészülést január 2. hetében kezdtük. A létszám 13 fő volt. A heti 3 edzés mellett egy 

gyakorló mérkőzést játszott egymással az U12-U13 korosztály. A felkészülés egészen 

február első hetéig, jól ment, ekkor többen betegek lettek, volt, aki két – három hetet is 

kihagyott a létszám közel a felére esett vissza. Voltak olyan játékosok is, akik többször 

visszaestek és nagyon sok edzést hagytak ki. Sok mérkőzést 11 játékossal csere nélkül 

játszottunk végig. Vagy csupán egy kapus cserén volt. A kapusokat felváltva védettem. 

Minden mérkőzésen 30-30 percet kaptak. A hiányos létszám miatt a mérkőzéseken ritkán 

tudtam cserélni. Az erős ellenfelek ellen nem tudtam frissíteni. A védelemben sokszor a 

fáradtság miatt voltak figyelem zavarok. Azokon a mérkőzéseken, ahol a futó gyorsaságban 

alul maradtunk, ott mindig komoly hátrányban voltunk, 

- jó teljesítményt nyújtott játékosok: Sipos-Kiss Dániel, Végh Máté, Szücs Péter 
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