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A nyári felkészülést 28 játékossal kezdtük, ebbõl 22 saját nevelésû, 6 játékos 
más egyesületbõl érkezett. Csapatunknak két bajnokságban is helyt kellett 

állnia, a 2.o. Kiemelt bajnokságban, és a  megyei U 16-ban. Ez lehetõvé tette, 
hogy mindenki sok tétmérkõzést játszon.

  Sajnos súlyos sérülések miatt Kis Arnold, Pacher Bence, Erdõsi Péter már az 
elején kidõlt a sorból, a nagyon tehetséges Liszi Márk pedig a Videotonhoz 

igazolt. A keret minden tagja  példásan edzett, az edzéslátogatottság kitûnõ volt, 
igazolatlan hiányzás nem történt.Az edzések intenzitása a játékosok 

képességeinek megfelelõ volt. Az edzõmérkõzések  során kiderült hogy van 
négy hiányposzt, mégpedig kulcspozíciók( -2-4-6-9-es).Ez a bajnokság 

folyamán a rangadókon  Gyirmót, Haladás, Sopron még inkább kidomborodott.
 A 2. o. kiemelt bajnokságban négy csapat kiemelkedik a mezõnybõl Gyirmót, 

Sopron, Haladás, Veszprém. Óriási harc várható tavasszal a dobogós 
helyezésekért, mindent elkövetünk, hogy az elsõ háromba kerüljünk. Ehhez a 

tavasz folyamán még intenzívebb edzések szükségesek!!



  

Csapatjáték értékelése

  -Labdabirtoklás: Labdakihozatalunk jól mûködött, a középsõ harmadban 
technikás középpályásaink révén nagy mezõnyfölényt tudtunk kialakítani a 

mérkõzések többségén. Sok volt a keresztmozgás, jók voltak a sorok közé való 
belépések, DE! Sok technikai hibát vétettünk .Támadójátékunkból hiányzott az 
ÁTÜTÕERÕ. Ez abból is adódik, hogy a csapatnak nincs igazi gólvágója. Az 
ellenfelek védelmét általában a széleken bontottuk meg, jól mûködött szélsõk 

befelé mozgásakor az üres területek bejátszása, mögékerülések révén a 
szélsõvédõk megjátszása. A befejezések hatékonysága viszont messze 

elmaradt az elvárásoktól.(-2-4-es) Helyzetkihasználásunk az õsz folyamán 
közepesnek mondható.



  

-Ellenfél labdabirtoklása: Egészpályás letámadásunk ( 2 mérkõzés 
kivételével:Haladás, Gyirmót ) jól mûködött, sok labdát szereztünk belõle és 

azonnal gólhelyzeteket alakítottunk ki. Mélységi indítások ellen, illetve oldalról 
belõtt labdák ellen sokszor zavarba jöttünk és több gólt kaptunk belõle. A 

mélységi szûkítés lehetõségét sokszor nem vesszük észre helyezkedési hibákat 
követünk el.

   -Labdabirtoklás váltása: Labdavesztésnél jól mûködött az agresszív 
visszatámadás, de amikor nem sikerült a labdaszerzés a visszarendezõdés 

lassú és pontatlan volt a csatárok többször lemaradtak, ezen feltétlenül javítani 
kell.

Rondó: Edzéseink nagy részében  különbözõ labdatartó játékokat játszunk. 
Ez a játék fejleszti a presszing alatti helyzetmegoldó képességet de ehhez 
nagyon magas technikai tudás szükséges, csak  jó képességû játékosok 

tudják jól alkalmazni ezt a játékot. Sok idõ szükséges a rondó 
elsajátításához.( ritmusváltás, passz után üres területbe futás, pozíciók 

betöltése.)



  

Megyei U 16

     A megyei U16-os bajnokságban a 2000-2001-es játékosok kaptak 
játéklehetõséget. Az ,U17-bõl tíz 2000-es, az U15-bõl tizennégy 2001-es 

születésû játszott.
    Egy mérkõzés kivételével ( Várpalota ellen 3:2 ) nagy gólarányú gyõzelmeket 

arattunk. Olajozottan mûködött a vegyes csapat gépezete. A ránk jellemzõ 
filozófia jól látszott játékunkon!
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        Góllövõk: Horváth Ákos  27 gól 
                         Gálfi Norbert    26
                          Kristály Patrik  11
                          Markó Róbert   11

                          Reizinger Bence 10 gól 
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