
A  2017/2018 - as év értékelése 

 

Korosztály: 2011-12 (U6-7) 

Edző: Varga Tünde 

A közös munkát már 2017. augusztus elején elkezdtük. Kis létszámmal indultunk, amely évvégére 36 

főre növekedett.  

Ebben a korosztályban a legfontosabb célok: 

- a labdarúgás megszerettetése 

- a VFC USE klubjához és a sportághoz való kötődés kialakítása 

Ezeket a kiemelt célokat sikerült elérnünk. 

Az óvodai program célja, hogy a gyereket az egyesületünkhöz irányítsák a kollégák! Vannak olyan 

óvodák, ahonnét nagyon sok csemete jött hozzánk, de sajnos van olyan is, ahonnét összesen csak 2 

fő! A jövőben a fő feladatuk az óvodába járó kollégáknak, hogy ezeket az óvodákat is bekapcsoljuk a 

képzésünkben és az egyesületünkhöz kössük őket! 

Edzés munka: 

Az edzéseken a játéké a fő szerep. Nagyon fontos, hogy mindenki jól érezze magát! Ősszel az első pár 

hónap akadozva indult,mert  a segítő edzők szinte hetente mások voltak! A kicsi gyerekeknek nagyon 

fontos az állandóság , ezért az edző melletti edző személye is! Szerencsére a 2. félévre két remek 

kollégát kaptam, Simon Benjamin és Bényi Kálmán személyében. Ők nagyon agilis és a 

kisgyermekekhez alkalmazkodó edzők! 

Heti 2 alkalommal volt edzésük a II. János Pál Pápa Sportcsarnokba, ahol minden feltétel adott, hogy 

változatos, játékos foglalkozásokat tartsak, amellyel a sokoldalú képzés megvalósítható! 

Az edzéslátogatottság nagyon jó volt!  

A  tavasz végén a műfüves pályán a legkisebb helyen  edzettünk,ahol sajnos a helyszűke , a 

labdahiány, eszközhiány( kiskapu, lyukas háló)  és a megnövekedett létszám miatt nagyon nehézzé 

vált a edzéstartás! 

Az év végére sajnos a 3-as méretű labdák elfogytak, az idő vasfoga nem kímélte őket, ezért az új évre 

szükségünk van legalább 20 db 3-as méretű labdára! 

„Versenyeztetés”: 

2017. Ősz – Bozsik –Grassroots fesztiválok 

2018. Tél – - Pápa-PELC teremtorna  

  - Ajka teremtorna 



-  Veszprém megyei FUTSAL torna  

     - Somogyjád – Bene Ferenc L.A által szervezett torna  

  - Mór – teremtorna  

2018. Tavasz -   Bozsik-Grassrots fesztiválok 

A jövő évi munkát megkönnyíti és a minőség javítását lehetővé teszi, hogy 18 fő 2012-es születésű 

játékosunk van, aki már legalább féléve járnak edzésre! 

Örömömre szolgál , hogy velük folytathatom a munkát! 

 

Veszprém, 2018-07-27      Varga Tünde 

 

 


