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Felkészülés:

A nyári felkészülést 18 játékossal kezdtük el, az elmúlt idény 
Balatonfüredi kölcsönjátéka hasznos tapasztalatokkal járult hozzá a 
csapat teljesítményéhez és személy szerint nekem is sokat segített. Az 
edzéslátogatottság példásnak mondható, külön kiemelném a 
következõ játékosokat: Schõnig Vince és Papp Adrián, akik a félév 
során mindössze 2 edzésrõl hiányoztak. 

Meg kell említenem Márkus Róbertet, aki az elsõ bajnoki 
mérkõzésünk után elhagyta a csapatot, valamint Szabó Martint, aki 
jelezte többet nem kíván nálunk futballozni. 



  

Több bajnoki mérkõzésen pályára léptek a 2003-as korosztályból. 
név szerint: Kõtél Tamás 5-ször, Rédling Kevin 2-szer, Bóta Szabolcs 
1-szer, Kovács Soma 7-szer és Kertész Bendegúz 13-szor, aki 11 góllal 
segítette a csapatot. A bajnoki cím megszerzésért nagy harc alakult 
ki, ebbe a küzdelembe pedig mi is beletartozunk. Azonban játékosok 
egyéni és a csapatjáték fejlõdése a legfontosabb szempont. 

Edzéseken nagy hangsúlyt fektettünk a kisjátékok és a labdatartó 
gyakorlatokra. Filozófiánkat figyelembe véve sikeresnek mondhatom 
ezt a félévet, hiszen az összes mérkõzésünkön rákényszerítettük az 
akaratunkat, játékunkat az ellenfelekre. Kiemelném a mezõnybõl a 
Zalaegerszeget és a Sopront, akik szintén hasonló mentalitásban, 
szellemben és felkészültséggel játszották végig eddig a szezont. Az 
említett csapatok a legnagyobb vetélytársaink, akikkel szoros, jó 
színvonalú mérkõzéseket játszottunk. 



  

● Csapatjáték értékelés: 

Az egész bajnokság során nagy mezõnyfölényben játszottunk, a 
labdakihozatalaink és letámadásaink hatékonyak és eredményesek 
voltak, 87 gólt rúgtunk és 9 gólt kaptunk. Góljaink nagy részét 
kombinatív sokpasszos, elmozgó játékkal értük el. Amit hiányoltam 
és a jövõben fejlõdnünk kell a két szélsõ védõ aktívabb részvétele a 
támadásokban illetve a 7-es 11-es pozícióban a szélsõk befelé 
mozgása. Schõnig 

Vince és Juhász Ádám játszotta a legtöbb percet 1040-et . Jánó 
Márton 17 gólt lõtt és ezzel õ  csapat legeredményesebb játékosa. 
Papp Adrián 15, Kertész Bendegúz és Schõnig Vince 11-11 találatnál 
jár.



  

Ellenfél labdabirtoklása: 

Minden mérkõzésünkön jól alkalmazták az egészpályás letámadást 
és a középpályán az érintésig való védekezést, még a Zalaegerszeg és 
a Sopron ellen is tudtunk helyzeteket kialakítani, ott inkább a helyzet 
kihasználással volt problémánk. Labdavesztéseinknél jól mûködött az 
azonnali agresszív visszatámadás.
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