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Labdabirtoklás



Labdakihozatal
• A labdakihozatal teljesen jól működött. 

• A 6-os megjátszása jó volt, ezekből jól alakított

unk ki 3:2 elleni szituációkat a középpályán.

• Nyomás alatt is magabiztos volt a labdakihoza

tal (kivétel ez alól a ZTE meccs). 

• Ha 2-es 4-esre jött ki a labdakihozatal, ők is jól 

léptek be a  játékba.

• Jól működött a 3-as 5-ös belépése a játékba, 

akár mélyebben is.

• A védők terület szűkítése viszonylag jól működ

ött.



Tengelyjáték középpályán

• 8-as 10-es két sor közé belépése jól működött, jól 

játszottunk meg őket. Viszont jobban meg kell tud

ni választani azt, hogy mikor lehet egy rizikós mél

ységi passzt bevállalni és mikor nem.

• A 6-os mélységi belépése jól működött, viszont a 

helyére visszazárásra jobban kell figyelni.

• Voltak olyan meccsek, ahol sok volt a könnyelmű

en eladott labda a középpályán.

• Az indítás elleni játékot nem alkalmazó csapatok 

ellen jól csináltuk a mélységi beindulásokat. (Moti

m 8-10, Sopron 7-11)  



Szélső játék
• A széléről befelé játék és abból az ellenfél védelmének 

bontása egészen jól működött. Az alapvonalra beadáso

kig viszont általában csak a jobb oldalon jutottunk el, de 

abból elég sok gólt lőttünk.

• A szélső védők fellépése helyenként jó volt, de lehet m

enni bátrabban, nem kell a 4-es blokk mögé "bújni". A s

zélén ritkábban alakultak ki 2:1-es szituációk.

• A forgatás egyik oldalról a másikra elég jól működött a 

8-as 10-es pozíciókon keresztül, de a direkt forgatások 

íveléssel is rendre jól működtek.

• A 8-as 10-es játékosok jól léptek kisjátékra a szélsők fe

lé.

• Viszont sokszor betömörülő védelem ellen is közepén e

rőltettük és nem időben vagy egyáltalán nem is játszott

uk meg a szélét.



Tengelyjáték a támadóharmadban
• Az egyritmusú támadások nagyon működtek.

• A felállt védelem elleni játék nehézkesebb volt, persze ez 

nehezebb része is a futballnak. Felállt védelem ellen volt

ak olyan meccsek, ahol nagyon jól körbe tudtuk járatni a l

abdát, és voltak olyanok, amikor ez kevésbé ment.

• A 9-es mozgásai jól működtek. Egyéni játék és az egyéni 

betörések azoknak a játékosoknak akiknek erősségük, jól 

csinálták.

• Az ellenfél védelmének áttörése középen jól működött, a

kkor amikor valós esély volt rá, és ilyenkor sokszor igen t

etszetős kombinációkkal sikerült helyzeteket kialakítani.

• A 6-os mélységi belépése és a 8-as 10-es mélységi bein

dulásai és ezekből az ellenfél védelmének bontása jól mű

ködött.   



Ellenfél labdabirtoklása
• A letámadásba gyakran csúsztak hibák.

• A területvédekezés megfelelően működött.

• A középpályás védekezés és a szélsők befelé zárása

nem volt a legnagyobb erősségünk, de a Gyirmót elle

n még ezek is pazarul működtek sok minden más mell

ett.

• Asszertivitással nem volt gond. A védekező párharcok

at nagy számban megnyertük, főleg akiknek ez külön 

erősségük is.

• A védők terület szűkítése előrefelé megfelelően műkö

dött, de sokszor nem ismertük fel, hogy az ellenfél lab

dás játékosa nincs indító pozícióban és szűkíteni kelle

ne előre.

• Az indítás elleni játékba párszor hiba csúszott, de öss

zességében jól működött. 



Labdabirtoklás váltása



Labdavesztés
• Labdavesztés után a visszatámadás a középső 

harmadban működött inkább megfelelően. A tá

madó harmadban kevésbé. A Hévíz és a Lurkó

ellen kimondottan nem működött a támadó har

madban, és így, hogy nem tudtuk azonnal vissz

aszerezni a labdát, nem is tudtuk akkora nyomá

s alatt tartani őket, mint kellett volna.

• Egy-egy sikertelen visszatámadás után a vissza

zárással voltak problémák.

• Néha kissé lassan reagáltunk egy-egy labdaves

ztésre és egy ütemmel később kezdtük meg a vi

sszatámadást és sokszor nem is együttesen. 



Labdaszerzés

• Rendezetlen védelem elleni kontratámadások f

elismerése gyors volt. Labdaszerzés után, ha v

olt lehetőség mélységi passzra vagy egyéni m

egindulásra azok jól működtek. Az így kialakult 

létszámelőnyös szituációkat sikerült döntő több

ségében jól megoldani. 

• Labdaszerzéskor, amikor kontrára nem volt leh

etőség, a labda biztos helyre juttatása jól műkö

dött, hiba akkor csúszott bele, amikor nagyon s

zűk területről kellett kihozni.  
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GRATULÁLOK AZ EGÉSZ ÉV

ES TELJESÍTMÉNYHEZ ÉS A

Z EZÜSTÉREMHEZ!


