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Bevezetés
A Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület vezetősége 2012. nyarán az országos
másodosztályba nevezett U-15-ös korosztály felkészítésével bízott meg. A rám bízott feladatot
örömmel és motivációval vállaltam el. Az előző évben megyei bajnokságban szereplő nagypályás
csapat 1998-as születésű tagjaiból, illetve a szintén megyei versenyeztetésben, keresztpályás
bajnokságban résztvevő csapat 1999-es születésű játékosaiból kellett az idei évi játékoskeretet
kialakítanom.
A csapat elmúlt félévének beszámolóját az eddigi szakmai elemzésekhez hasonlóan, képzési és
versenyeztetési megközelítés szerint készítettem el, melyet statisztikai számadatokkal és
következtetéssel egészítettem ki.

Előzmény
A bajnoki rajt várható időpontjának ismeretében (2012. augusztus vége) hathetes felkészülési
programban gondolkodtam – három időszakra bontva ezt:
1) Ráhangolódás, egymás megismerése, szakmai munka kezdete (1-3.hét)
2) Egyhetes nyári edzőtábor (4.hét)
3) Bajnoki szezonkezdetre való közvetlen felkészülés (5-6.hét)

Az új idény első foglalkozását – közel egyhónapos nyári pihenőt követően - 2012. július 18-án,
szerdán délelőtt tartottuk.
A felkészülés kezdetekor az előző évi U-15 csapatból megmaradt hat fő 1998-as (Mészáros Bence,
Janik Bence, Németh István, Pintér Dominik, Erdélyi Zsolt, Tóth Krisztián) mellett az U13 csapatból
felkerülő négy fő 1999-es (Mészáros Dávid, Bánfi Zsombor, Ficsor Márk, Gazsi Alex) játékos látogatta
a foglalkozásokat, ezért az első időszak további részében a fiú korosztállyal párhuzamosan kezdő,
szintén a felügyeletem alá tartozó U17 korosztályos női csapatunkkal vontam össze a srácokat –
elérve azt, hogy a nagyobb létszámot igénylő edzésjátékokhoz megfelelő játékosszám álljon
rendelkezésre, adott esetben bontott csoportokban történhessen a gyakorlás. Heti három délelőtti
edzéssel kezdtünk, ezt a számot emeltük az edzőtábor kezdetéig heti ötre.
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Már az időszak elején világos lett számomra, hogy a korosztályon belül nemcsak létszámbeli
problémák, hanem alkati és fizikális, játéktudásbeli nagy különbségek tapasztalhatóak, így az
előzetesen tervezett programtól eltérően és lassabban tudtunk haladni, párhuzamosan törekedve a
létszám bővítésére és a játékban tapasztalható technikai tudásszint növelésére, a különbségek
fokozatos csökkentésére.
Nyári toborzónknak köszönhetően új játékosként került a csapathoz Kelemen János (Budapest
Honvéd FC) és Muraközy Marcell (SK Tóalmás), míg Klement Balázs, Beregszászi Roland és Nagy
Martin nyáron kezdte el labdarúgó pályafutását. Papp Adél személyében női csapatunkból is
rendelkezésre állt egy képzett labdarúgó palánta. A szezon közben (szeptember-október) Högl Zsolt
és Botos László csatlakozott a csapathoz, Minkó Norman (Budapest Honvéd FC) érkezésével pedig
nemcsak létszámban, de játékban is erősödtünk.
Az első két hétben házi gyakorlómérkőzéseken (U13, Női csapat ellen) igyekeztem felmérni, ki,
milyen poszton lesz bevethető. A felkészülési időszak harmadik hetének végén Tápióságon élesben is
kipróbálhattuk először összeálló csapatunkat: a Felcsút SE Monor gárdája elleni kijózanító játék és
eredmény (2:15) egyértelművé tette számomra, nagyon nehéz, „melós” őszi idény vár ránk az
eddigieknél kevesebb sikerrel és még több edzésmunkával. A mérkőzés negatív hozománya volt
továbbá, hogy az eredetileg húzóembernek tartott, megyei válogatott Erdélyi Zsolt az edzőtábor
utáni héten a monoriakhoz igazolt.
A nyári edzőtábort idén Pétervásárán tartottuk, ahol minden igényt kielégítő körülmények között,
napi két edzéssel készülhettünk, emellett három erős ellenféllel (Egri FC, Pétervására SE, Tarnalelesz)
szemben mérkőzhettünk. A csapatból nyolc fő vett részt a táborban, mellettük a Női, az U17 és U19
korosztályból voltak még velünk. A résztvevő U15 korosztályos labdarúgók számára nagy élményt és
alapos felkészülést jelentett az egyhetes tábor.
A felkészülés utolsó két hetében már a csapatjátékot igyekeztünk „csiszolni”, bár ezt nehezen tudtuk
megvalósítani, mivel olyan méretű technikai hiányosságok voltak tapasztalhatóak az újonnak érkezők
és a fiatalabb korosztályból felfelé jövők között, hogy ténylegesen az edzés idejének javarészében ezt
a fogyatékot igyekeztem eltűntetni. Összességében tehát - és a problémák ismeretében - nehéz őszi
mérkőzésekre számítottam.
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Szakmai képzés (felkészülési és őszi versenyidőszak)
A játékosok eltérő felkészültségét, fejlettségi szintjét látva és megismerve az őszi versenyidőszakban
heti három edzést jelöltem meg az alábbi célok szerint:
Hétfő:

Cél: Technika





Szerda:

egyéni mozgáskoordináció és labdás koordinációs képzés
bázistechnika fejlesztése
párharcok gyakorlása
létszámazonos kisjátékok
Cél: Technika+Taktika





Péntek:

összjátékelem gyakorlatok
csapatkoordináció, (alap és alkalmazott koordinációs gyakorlatok edzéscél és
a pálya zónáinak /védő, középső, támadó/ megfelelően)
csapatrész gyakorlások ellenfél nélkül és ellenféllel szemben
(labdakihozatalok, támadásvezetések, kontrajáték elemek)
nagy mérkőzésjáték
Cél: Technika+Taktika





mérkőzés alaptényezőihez (labdabirtoklás, labdabirtoklás váltása, ellenfél
labdabirtoklása) igazodó edzéscél
pozíciós játékok gyakorlása és alkalmazása (létszámfölényes kisjátékok)
kontrajáték gyakorlása

90-120 perces foglalkozásaink a „játékossá válás építőkövei” mentén zajlottak: igyekeztem a heti
programot úgy tervezni, hogy az variánsan tartalmazza az egyéni képzés, a párharcok, a kisjátékok és
a játékrendszeri ismeretek széles tárházát.
Az ősz folyamán egyéni képzéseket és kiscsoportos foglalkozásokat is tartottam a korosztálynak –
elősegítve a pályafutásukat nemrég elkezdő játékosok lemaradásának rövidítését és a képzettebb
játékosok további előmenetelét egyaránt.
Edzéseinket a Magyar Honvédség tápiószecsői laktanyájától bérelt jó minőségű, nagyméretű
futballpályán tartottuk – gyakorlatilag minden edzést segítő eszköz (kapuk, labdák, bóják, stb.)
korlátlan rendelkezésre állt az őszi idény folyamán.
A felkészülési időszak közepére kialakult az a keret, amelynek erősségeit és gyengeségeit megismerve
a 4-4-2-es játékrendszer alkalmazását tartottam célszerűnek.
Bár a megyeihez képest jóval magasabb minőségű az országos bajnokság, a játékrendszer
ismeretében az alábbi stílust és filozófiát igyekeztem játékosaim felé továbbadni:
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 Labdabirtokláskor: játékterület benépesítése (szélességben és mélységben) – labda
megtartása – labdakihozatal és támadásépítés a kapustól szélen – 1:1 játék szélen
való kezdeményezése – üres területek megjátszása (majd agresszív szélsőjáték) –
belső középpályások feladatmegosztása (védekező és támadó), 2:1 játék kialakítása
és alkalmazása – támadó zónába érve beadás vagy átlövés. Csapatrészek
kapcsolódása.
 Labdabirtoklás váltásakor: védelmi rendezettség kialakítása, csapatrészek
kapcsolódása; területszűkítés és labdaszerzés minél hamarabb, lehetőleg a középső
zónában. Azonnali visszatámadás csak az ellenfél védőzónájában!
 Ellenfél labdabirtoklásakor: területvédekezés - egymás biztosítása és fedezése
területszűkítéssel, a védelmi rendezettség fenntartása mellett a labdás azonnali
felvétele – labdaszerzés minél hamarabb, lehetőleg a középső zónában.

A játékrendszer

Tápiószecső FC U15 csapat (2012-2013)
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Versenyeztetés
U-15 Országos bajnokság II.osztály – Közép-Keleti Csoport

Mérkőzéselemzések röviden
1.forduló – 2012.08.26., Tápiószecső FC - Szolnoki MÁV FC 2:3
Meglepően jól indult a bajnoki idény. Egy végig kiélezett mérkőzésen nagy fegyelmezettséggel védekeztünk, kontráinknak
köszönhetően pedig végig „meccsben maradtunk”, sajnos az utolsó percben kapott góllal vereséget szenvedtünk egy nagyon
szervezett és jól játszó csapat ellen. Összességében jól kezdtük az idényt, ezzel elégedett voltam.

2. forduló – 2012.09.01., Ceglédi VSE – Tápiószecső FC 7:1
A sikeresnek mondható nyitómérkőzéshez képest nyíltabb és támadóbb játékot kértem a fiúktól, sajnos egy jobb erőkből
álló, rutinosabb ellenfél ezt könyörtelenül kihasználta és 15 perc alatt eldöntötte a meccset. /Ellenfelünk 5 távoli gólt lőtt/. A
mérkőzés utolsó percében Pintér Dominik súlyos kézsérülést szenvedett.

3. forduló – 2012.09.09., Tápiószecső FC - Dunakeszi VSE 5:0
Hazai pályán egy nagyon jól játszó, labdabiztos, de hozzánk hasonlóan „súlytalan” fizikumú csapatot győztünk le. Az első
félidei stabil védekezésünk után jókor szereztük az első két gólt, utána felszabadult támadójátékkal sikerült első
győzelmünket megszerezni.

4.forduló – 2012.09.15., Salgótarjáni SI – Tápiószecső FC 4:2
A listavezető elleni mérkőzésen sajnos sokáig azt sem tudtuk, éppen hol vagyunk, viszont az első félidőben volt jó húsz
percünk, aminek köszönhetően egyenlítettünk. A 35. perctől emberhátrányban játszottunk, ez felőrölte a csapatot a
második félidőben és vereséget szenvedtünk.

5.forduló – 2012.09.23. Tápiószecső FC – Ferihegy SE Vecsés 1:1
Két hasonló karakterű csapat mérkőzésén tompa, indiszponált első félidőt követően egy jó második félidőt produkáltunk.

6. forduló – 2012.09.29. Goldball FC – Tápiószecső FC 2:1
Katasztrófális pályán, a bajnokság során először vezetéssel fordultunk. A második játékrészben Mészáros Bence kiállítása
után tíz emberrel játszva is volt esélyünk, két távoli lövésünk is a kapufán csattant, a szerencse ezúttal is a hazaiakkal volt.

7.forduló – 2012.10.06. Tápiószecső FC – FC Hatvan 1:2
Az egész őszi idény legjobb mérkőzésteljesítményét nyújtotta a csapat. Legalább annyi helyzetet sikerült kialakítani (és
kihagyni) mint az elmúlt hat mérkőzésen összesen. A vereség ellenére itt játszottunk a legjobban az őszi idényben.

8.forduló – 2012.10.14. Szigetszentmiklósi TK – Tápiószecső FC 1:1
A Dunakeszi után ismét egy „játszós” csapat ellen mérkőztünk. Felejthető első félidőt egy jó iramú második követett,
erőfeszítéseink után a 81. percben egyenlítettünk.

9. forduló – 2012.10.21. REAC – Tápiószecső FC 2:2
A mezőny legalacsonyabb és egyben fizikálisan leggyengébb csapata ellen durva egyéni hibák és indiszponáltság jellemezte a
társaságot. A második félidei feltámadás dícséretes, de a döntetlent itt kudarcnak értékeltem.
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10.forduló – 2012.10.28. – Tápiószecső FC – Soroksári TC 1:4
Az első félidőben bő 15 perc alatt magunkat vertük meg – 4 egyéni védekezési hibából. A gyorsan kapott gólok után bravúr a
második félidei helytállás egy sokkal előrébb tartó, rutinosabb csapat ellen.

11.forduló – 2012.11.03. – ESMTK – Tápiószecső FC 2:2
Ismét ellentétes félidőket játszottunk. Kétgólos hátrány után bravúrosan álltunk fel a padlóról és egyenlítettünk egy hozzánk
hasonló képességű szerény társaság ellen.

12. forduló – 2012.11.11 – Tápiószecső FC – Gödöllő SK 2:2
Ez a meccs is a „több volt benne” kategóriához sorolandó. Ellentétes félidők, durva hibák és talpra állás…

Versenyeztetés - összegzés
Fiatal, szinte U-14 korosztályos csapatom az őszi idényben egyértelmű fizikai hátrányban volt, főleg
az U-15-ös gárdák ellen. Ezt a fizikális különbséget játékunkkal igyekeztünk eltűntetni. Azon csapatok
ellen, ahol a nyílt és kezdeményező játékot felvállaltuk az első félidőben, eleinte vereséget
szenvedtünk. A több, sorozatban elszenvedett nagyarányú vereség gyaníthatóan megmutatkozott
volna játékosaim motivációjában, edzéslátogatásában is, így változtattunk a mérkőzés stratégiánkon:
az első félidőben rendszerint saját térfelünkön igyekeztük rutinosabb, képzettebb ellenfeleink előtt
lezárni a területet és kontrajátékra próbáltunk törekedni, majd a második játékrészre egy
kezdeményezőbb, offenzívabb játékot kialakítani. Örömteli tény, hogy valamennyi mérkőzés a
legvégsőkig összeszedett, rendezett, kiélezett és izgalmas volt, elősegítve a fiatalok tartós
koncentrációjának és motivációjának kialakulását.
Érdekes tapasztalat, hogy a fizikálisan fölényben lévő ellenfelek végül a tabella elején végeztek, a
hozzánk hasonlóan játékra törekvő és fizikálisan gyengébb csapatok pedig hátrébb kerültek.
Több olyan találkozó akadt, amelyre örömmel emlékszem vissza: egyetlen győzelmünk mellett
(Dunakeszi VSE) értékesnek tartom, hogy a döntetlenek esetében valamennyi mérkőzésen (Vecsés,
Szigetszentmiklós, REAC, ESMTK, Gödöllő) is ugyan hátrányba kerültünk, ám ezt egy agilis, rámenős
játékkal a második félidőben kiegyenlítettük – egyértelműen bizonyítva, hogy az akarat és a tartás
mellett játéka és állóképessége is van a csapatnak. (A vereségeink esetén is a második játékrész
sikerült jobban.) Pozitívum tehát, hogy a játék és a szerzett gólok tekintetében is a második félidők
hoztak számunkra több sikert.
Elgondolkodtató tény ugyanakkor, hogy az összesen kapott gólok 70%-a (21) mindkét félidő első húsz
percében született. Mindez koncentrációs, mentális problémát vet föl. Mint ahogy említettem, a jó
második félidőknek köszönhetően többnyire a hátrányból sikerült talpra állnunk és döntetlenre
hozunk a meccseket; sajnos két olyan mérkőzésünk volt, (Ceglédi VSE, Soroksári TC) ahol az első húsz
percben kapott gólok megpecsételték sorsunkat. Pozitívum továbbá, hogy valamennyi, döntetlennel
végződő mérkőzésen az első két-három nagy helyzet előttünk adódott. (kapufák és ziccerek
formájában). Összességében tehát reális az őszi teljesítményünk, ebben a csapatban egyenlőre több
nem volt. Két-három mérkőzés kivételével minden ellenféllel szemben helytálltunk, olykor csak a
szerencse hiányzott. Egy jól sikerült téli időszak után bízom a sikeresebb folytatásban.
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Név

Játékosok egyéni értékelése
Poszt
Pozitívum
Negatívum

Mészáros Dávid (1999)

kapus

Tóth Krisztián (1998)

jobb oldali
védő
belső védő

Kelemen János (1999)

Az egész őszi idényt végig védte. Kiváló
edzésmunka
jellemezte.
Mérkőzésteljesítménye megbízható volt, nagy
bravúrokkal segítette társait.
Végigjátszotta az őszi idényt. Megbízható
mérkőzésteljesítmény. Edzésmunkája példás.
Végigjátszotta az őszi idényt. Kiváló
edzésmunka!

Németh István (1998)

középpályá
s/belső
védő

Végigjátszotta az őszi idényt. Teljesítménye jó
és megbízható volt. Edzésmunkája példás. A
mérkőzéseken sokat vállalt magára, a szezon
második felére elfáradt és sokat hibázott.

Bánfi Zsombor (1999)

bal oldali
védő

Végigjátszotta az őszi idényt. Edzésmunkája jó,
mérkőzésteljesítménye ingadozó.

Janik Bence (1998)

bal oldali
védő
/középpály
ás

Végigjátszotta az őszi idényt. Jó edzésmunka
jellemezte.

Pintér Dominik (1998)

belső
középpályá
s

Súlyos sérülés miatt másfél hónapot kihagyott.
Edzésmunkája elfogadható.

Ficsor Márk (1999)

belső
középpályá
s

Gazsi Alex (1999)

belső
középpályá
s

Minkó Norman (1999)

bal oldali
középpályá
s
jobb oldali
középpályá
s

Végigjátszotta az őszi idényt. Edzésmunkája jó,
mérkőzésteljesítménye
megbízható.
Labdaszerzésben és irányítókészségben sokat
javult!
Edzésmunkája
elfogadható.
Mérkőzésteljesítménye
megbízható.
Irányítókészsége,
labdaszerzései
jók,
lendületes előretörések jellemezték.
Az őszi szezon közben érkezett a
csapathoz.Edzésmunkája, magatartása, futball
iránti alázata példás!
Női csapatunkból játszott rendszeresen az
U15-ben. Edzésmunkája kiváló. . A rá bízott
védekező és támadó feladatot fegyelmezetten
oldotta meg. Lány létére az egyik legtöbbet
ütköző és szerelő játékosunk volt az ősszel!

Papp Adél (1999)

Nagy Martin (1999)

csatár

Edzésmunkája elfogadható. Új játékosaink
közül technikailag ő fejlődött a legtöbbet

Muraközy
(1999)

Marcell

csatár

Beregszászi
Roland
(1999)
Högl Zsolt (1998)

csatár

Klement Balázs (1999)

csatár

Botos László (1998)

csatár

Mészáros Bence (1998)

belső védő

Edzésmunkája jó, alapemberré vált a
csapatban. Alacsony termete ellenére
agresszív játékos, jó arányban szerzett labdát
az ellenfél védőzónájában.
Edzésmunkája példás. Technikai téren sokat
fejlődött.
Az ősz közepén érkezett csapatunkba.
Edzésmunkája jó, szorgalmas fiú. Technikai
téren pár hét alatt is fejlődött.
Edzésmunkája példás. Technikailag sokat
fejlődött
Az ősz közepén érkezett csapatunkhoz. Nagy
lemaradását jó edzésmunkájával igyekszik
eltűntetni.
4 mérkőzésen lépett pályára. Edzésmunkája
hiányos, mérkőzésteljesítménye ingadozó.

csatár
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Az 5-9. fordulóig hiányoztak a bravúrjai, 4
meccsen is gyermeteg gólokat kapott. Keveset
beszél társaihoz mérkőzés közben!
Fizikumából adódóan többnyire hátrányban
volt.
Mérkőzésteljesítménye
hullámzó
volt.
Határozottabb,
agresszívabb,
kezdeményezőbb
játékot
várok
tőle,
párharcokat nem vállal fel!
Vezérszerepet vártam volna tőle. Mérkőzésen
nem irányít, nem beszél a társaihoz. Az
eredménytelenség
utáni
frusztrált
magatartásának bizonyítéka, hogy sárga
lapjait indulatból elkövetett szabálytalanságok
után kapta.
Technikai és taktikai téren nagy lemaradása
volt és van, gondolkodása körülményes és
lassú!
Mérkőzésteljesítménye
hullámzó.
Több
poszton is próbálkozott, védelemben
továbbra is gyermeteg hibákat vét,
koncentrációja
gyenge,
alapdolgokban
hibázik.
Mérkőzésteljesítménye
hullámzó.
Párharcokat egyáltalán nem vállal, cselezni
tud, de nem akar. Többször is pánikszerű
megoldásokat alkalmaz.
Lassúságát helyezkedésével kompenzálta.
Futótechnikája javításra szorul (alkatánál
fogva nagyot lép)
Öncélú a játéka. Párharcokat jó arányban
nyeri, de ezek sokszor nem viszik előre a
játékot. Tanulmányi eredményével két hétre
megbüntette a csapatot.
1:1 szélső játéka támadásban kevés. Fizikumát
nem kamatoztatja mérkőzés közben.
Mérkőzésteljesítménye hullámzó, sokat kivett
belőle a hétvégi kettős terhelés.

Mérkőzéshiánnyal küszködött az őszi
szezonban. Nagyon akart bizonyítani, de
rendkívül hiányzott neki a tavalyi év
alacsonyabb nívójú mérkőzésein szerzett
tapasztalat.
Mérkőzésteljesítménye hullámzó, technikai és
taktikai téren is fejlődni kell. El-elalszik
mérkőzés közben.
Lassú gondolkodás és cselekvés! Még nem
mérkőzésérett.
Szertelen és fegyelmezetlen – sokszor
önhibáján kívül…Technikai, taktikai téren nagy
a lemaradása.
Lassú gondolkodás és cselekvés! Nem
mérkőzésérett.
Súlyfelesleg. Lassú gondolkodás és cselekvés.

Sorozatos fegyelmezetlenségei, magatartási
zavarai után novemberben eltanácsoltam a
csapattól.

Statisztikák, mellékletek
A szerzett és kapott gólok megoszlása (1.ábra)

TÁPIÓSZECSŐ FC
U15

Lőtt
gólok

Kapott
gólok

Összesen

21

30

1.félidőben

6

16

2.félidőben

15

14

0-20.perc

1

11

20-40.perc

5

6

40-60.perc

8

10

60-80.perc

6

4

80. perc után

1

0

akciógól

16

21

ebből átlövés után

3

5

ebből beadás után

5

3

ebből ziccer után

8

11

pontrúgás

5

9

ebből szögletrúgás

2

5

ebből szabadrúgás

2

3

ebből büntetőrúgás

1

1

Az U15 játékoskeret 2012/2013 őszi teljesítménye számokban (2. ábra)

ÖE= összes edzés

EL= Edzéslátogatás

EL/ÖE=Edzésmutató

PL= Piros Lap
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SL=Sárga Lap

Tagdíjfizetés (3.ábra)

U15 fiúk

Játékengedély

Július

Bánfi Zsombor

1500

2000

Beregszászi Roland

1500

Augusztus Szeptember

Október

November

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Botos László
Ficsor Márk

2000
1500

2000

2000

2000

2000

Gazsi Alex

1500

2000

2000

2000

2000

2000

Kelemen János

1500

2000

2000

2000

2000

2000

Klement Balázs

1500
2000

2000
2000

2000

1500

2000
2000

2000

Mészáros Bence
Mészáros Dávid

1500

2000

2000

2000

2000

Janik Bence

Minkó Norman

2000

Muraközy Marcell
Németh István

1500
1500

Nagy Martin
Pintér Dominik

1500

2000

Rostás Gábor
Tóth Krisztián

2000
2000

2000
2000

2000
2000

2000
2000

2000
2000

2000

2000
2000

2000

6000

6000

6000

6000

1500
2000
(az ábra a 2012. november 24-i állapot szerint készült)

2000

Öt hónap alatt (2012. július-november) 106.000 Ft tagdíj került befizetésre, ez 73%-os mutató.
(*Rostás Gábor (U17) nálam fizeti testvéreivel együtt a tagdíjat. Az által befizetett összeg nem része a
statisztikának)

Összegzés, következtetések
Mint az a leírtakból látható, értékes tapasztalatokkal teli, „munkás” féléven van túl ez a többnyire
1999-es játékosok alkotta U15-ös csapat. A legnagyobb pozitívumnak a létszám emelkedését tartom,
a kezdeti 11-12 fő a folyamatos toborzó hatására 18 főre emelkedett – elősegítve az edzésmunka
hatékony megvalósulását.
Az eltervezett és elvégzett szakmai munka alapján elmondhatom, hogy a csapat edzésmunkája
megfelelő, ezt bizonyítja a 76%-os edzéslátogatás! Összesen 53 edzésen vagyunk túl, maximálisan
elégedett vagyok a srácok hozzáállásával. A szakmai munka mellett igyekeztünk pályán kívül is
programot szervezni – három alkalommal az Azúrtermál Rendezvényház termálfürdőjében
vendégeskedtünk, november közepén pedig a magyar válogatott mérkőzését tekintettük meg a
helyszínen. A felkészülési és vesenyidőszakban nagy segítségett jelentett az edzéseken Minik Gábor,
aki szakmai gyakorlatát végezte egyesületünknél.
Az eltérő képességű játékosok alkotta keret mérkőzésre történő felkészítése és versenyeztetése nagy
dilemmát és eddig nem tapasztalható nehézséget okozott.
Ennek okai a következők:
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6 fő 1998-as születésű játékos játszott az elmúlt idényben a Pest Megyei U15 korosztályos
bajnokságban, hozzászokva a nagypályás játékhoz – és túlzottan megelégedve az ottani,
szinte az első félóra után kialakult nagyarányú győzelmekkel. Képzésben tartósan 6 éve
vesznek részt. Két fő 1999-es labdarúgó palánta jó képzésben, de más klubban nevelkedett.
Ez a 8 fő alkotta a csapat „rutinosabbnak” mondható felét csapatunknak.



4 fő 1999-es születésű játékos az előző idényben a Pest Megyei U13 keresztpályás
(félnagypályás) bajnokságban „érlelődött” – számukra az idei szezon abszolút mélyvíz és nagy
ugrás volt a tavalyi, szintén gyenge minőségű szezonhoz képest.



További 6 fő pedig júliusban-augusztusban-szeptemberben, toborzó után kezdte el
pályafutását.

Véleményem szerint a felsorolt okok és problémák orvosolhatóak a következőképpen:

 Valamennyi, a helyi óvodákba és iskolákba kerülő gyermek minél hamarabb történő
„megszólításával” (toborzó) lehetővé válhatna a gyermekek egyesületi korcsoportba történő
belépése, a szakmai képzés elindítása. Ezzel elkerülhetővé válna később a korosztálynál
ősszel jelentkező létszámhiány és szakmai különbség. Ez a különbség sajnos a csapaton belül
is ellentéteket szült, sőt, a mérkőzések szintjén is nagy problémát okozott.


Az alacsonyabb korosztályokban zajló, a korábban kialakított koncepció szerinti tudatos
szakmai munka elvégzése után elkerülhetővé válna a szélsőséges különbség, ami
egyértelműen gátolja a mérkőzésérettség kialakulását (technikai és taktikai téren) és ezáltal a
csapat előmenetelét.

 Szemmel látható és tapasztalható a megyei és az országos másodosztályú bajnokság közti
szakadéknyi különbség. Amennyiben a szakmai koncepció után minőségi képzést igyekszünk
a korosztályoknak adni, a magas szintű versenyeztetés ezzel párhuzamosan, minimum a
másodosztály szintjén kell, hogy megvalósuljon a továbbiakban is.

Tápiószecső, 2012.november 24.

Szathmári Márton
korosztályos edző
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