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Edző: Varga Tamás

Edzések: 

Hétfő, kedd (egyéni képzés) 
szerda,csütörtök,péntek

szombat: 

programtól függően mérkőzés,                                                        

torna vagy edzés                                                                                                          

Csapatlétszám:  22 fő



Edzés program 

A két ünnep között a gyerekek csak 

két hét szünetet kaptak,mert több 

teremtornán és  nemzetközi tornán 

szerepeltünk illetve az országos 

futsal bajnokságba is beneveztünk. 



Mérkőzések:

A téli teremtornákon dobogósnál rosszabb 
helyezést nem értünk el. A nemzetközi 
tornát megnyertük Szlovákiában és az 
országos futsal bajnokság négyes 
döntőjében (453 csapat közül) 2. lett a 
csapat. Tavasszal és nyáron több 
nemzetközi és hazai tornán, illetve a 
Regionális Bozsik tornákon szerepeltünk. A 
Cordial Cupon a csoportot megnyertük, az 
egyenes kieséses körben egy ukrán csapat 
ellen vereséget szenvedtünk. Két 
nemzetközi tornát Szlovákiában 
megnyertünk. 



Ezeknek a mérkőzéseknek az 
volt a célja, hogy minden gyerek 
sok játéklehetőséget kapjon és 
az edzésen tanultakat a 
mérkőzéseken alkalmazni 
tudják. 



Képzési filozófiánk
Alapja:

- A labdarúgás 2-3 esetleg 4 játékos 
együttműködéséből áll a pálya 
különböző részein. A Csapat sikerét 
a játékosok egyéni képzettsége, 
teljesítménye határozza meg.

- A képzés az EGYÉN képzettségére 
és a kis létszámú csoportok egymás 
közötti játékának oktatására és 
javítására összpontosít .



Képzési filozófiánk

- Hatékony, jó hangulatú foglalkozás, 
amely kihívás elé állítja, és 
folyamatos  fejlődést biztosít  a 
játékosoknak. 

- Elsősorban rövid passzokra épülő 
kombinációs játék.

- Magas labdabirtoklási arány, 
melynek feltétele, hogy labda biztos, 
kreatív, technikás játékosok  
álljanak rendelkezésre.   



Képzési filozófiánk

Módszerek:

-Rengetek kisjáték, ami tartalmazza:
-Célirányos játék szűk térben, szűk   
időben az ellenfél nyomása alatt
-Játékhelyzet megoldások sokaságát
-Létszámfölény a labda körül
-PRESSING ELLENI JÁTÉK ÉS 
VISSZATÁMADÁS
-A játékos mindig gondolkodik, 
döntéseket hoz – GYORSAN!
-Magas koncentráció és motiváció



A pressing célja az edzésen

Nemcsak az a cél, hogy tudjunk 

pressingelni, hanem az, hogy 

megtanuljunk nyomás alatt játszani, 

ezért minden gyakorlatban kötelező 

feladat.



Az edzések felépítése

Bemelegítés:

Az előző félévben megtanulták a labda 
nélküli gyakorlatsort, -amelynek fő 
célja a keringés, a légzés fokozás, az 
ideg-izom kapcsolatok felkészítése az 
edzésre-. Játékosaimnak kötelező az 
edzés előtt minimum 15 perccel 
érkezniük és ezt a gyakorlatsort 
maguktól elvégezni.  



Az edzések felépítése

Az edzések fejlesztési céljai és módszerei:

- Labdaérzékelés fejlesztése

- Gyorsaság fejlesztés (reakció-, start-, 
ismétléses sprint, gyorsulás, lassítás)

- Kognitív training( színek, számok stb. 
segítségével)

- Kisjátékok

- Mérkőzésjátékok

- Proprioceptív training és core izmok 
erősítése életkori sajátosságoknak 
megfelelően



Az edzésmunka hatékonyságát 
növelő új módszerek

- A Polar Team System

alkalmazása.

- Edzésnapló vezetése:

Segít a gyerekeknek megtanulni a

tudatos életvezetést, rendszerességet,

az egészséges életmód kialakítását.



Követelmények a modern                     
futballban



Edzésmunka és célok
Az edzésmunkában nagy hangsúlyt fektettem 

arra, hogy minden gyakorlattípusban a 

játékosok IQ-jának fejlesztése előtérbe 

kerüljön, mivel a mai modern futballban az 

intelligencia, helyzetfelismerés, 

gondolkodásmód és a gyors döntéshozatal, 

nagyon fontos. A feladatok során 

folyamatosan döntéseket kellett hozniuk.  

Annak érdekében, hogy az edzésmunka 

sikeres legyen a játékosoknak meg kell 

oldaniuk problémákat és megtalálni a 

megoldásokat. Maga a gyakorlat tanítja ezt 

meg nekik.



Edzésmunka és célok
Nagyon fontos, hogy az edzéseken 
legyenek olyan kihívások, melyek új színt 
visznek az edzésmunkába, üdítő foltjai 
lehetnek a tanulásnak, futball 
élményeket adjanak és megjelenjen 
bennük az egészséges stressz hatása is. 
Annak érdekében, hogy látványos és 
hatékony labdabirtokló futballt tudjunk 
játszani – a nagy nyomást gyakorló 
csapatok ellen is- hasonló nyomás alatt és 
ilyen körülmények között kell a csapatomat 
tréningelni.



Edzésmunka és célok

Ha a játékosok nem lesznek képesek arra, 
hogy legyőzzék ezt az intenzitást, nem 
lesznek képesek egy mérkőzésen – ahol 
nagy nyomás alatt játszanak- fenntartani a 
labdabirtoklást.  Azt akartam, hogy a 
játékosaim azon készségei fejlődjenek, 
amelyek a labdabirtoklást segítik és 
lehetővé teszik számukra, hogy megtartsák 
a labdát ha szükséges, ahelyett, hogy csak 
hossza n előrevágják valahányszor , ha egy 
csapat nyomást gyakorol rájuk



Edzésmunka és célok

Nagyon fontos, hogy a csapatom 
megtanulja, hogyan oldhat  meg 
problémákat, hogy maguktól 
gondolkozzanak, hogy az ilyen mérkőzések 
alkalmával ne essenek kétségbe. Nagy 
hangsúlyt fektettünk arra, hogy rövid 
passzokkal játszunk és azonnal területet 
tudjunk váltani, ha nyomás alá kerültünk és 
ezalatt a labdát meg tudjuk tartani. 
Mindemellett nem került háttérbe a 
gyorsaságfejlesztés, és a csapatjáték 
felépítés sem. 



Csapatjáték: 6+1

A 6+1-es felállás és a megnövekedett 
pályaméret. (55x35m) .

A 4+1 –futsalban volt csak jelen ebben a           
félévben- a 6+1 több taktikai megoldást
követel, de nem az a fő cél, hogy ezt 
valósítsák meg elsősorban. Emelett a 8+1-re is 
elkezdtük a felkészülést. Ebben a korban a fő 
cél az egyén képzése. Cél a magas 
labdabirtoklási arány, de ez nem mehet át 
meddő mezőnyfölénybe. Fontos, hogy ha lehet 
előre játszani, akkor az kötelező. Elmozgó 
játékrendszert kell megvalósítani, de minden 
pozíciót be kell tölteni. 



Csapatjáték 6+1 

Sorok közé belépések, mélységi 
beindulások: 

- a két védő mindegyikének képesnek kell 
lenni arra, hogy be tudjon lépni a játékba

- a középpályás a visszalépő center helyére

- szélső befelé mozog, a 6-os beindul a 
helyére mögé kerüléssel, a center 
visszamozog középpályára, stb. 

Stíluselemek kötelező alkalmazása: 
lehúzás, mögé kerülés, külsős 

ütempasszok.



Csapatjáték: 6+1
Labdabirtoklás: 2-1-3

Labdakihozatal kötelező, nincs előrerúgott 
labda, kombinatív játékkal kell felépíteni a 
játékot. EZ AZ EGYESÜLETÜNK 
FILOZÓFIÁJÁNAK  EGYIK ALAPKÖVE. 
Kapusunk biztosítja hátul a létszámfölényt, 
így nyomás alatt is plusz passzlehetőséget 
biztosít. 



Csapatjáték 6+1

Ellenfél labdakihozatala: 

Arra állunk fel, amit az ellenfél játszik. 
Mindenki emberről indul.



Csapatjáték 6+1



Csapatjáték 6+1

Saját labdakihozatal:

A két védő visszalépése labdáért, a 6-os 
játékos megjátszása mélységben, a két 
szélső támadó területnyitása lehetőséget 
teremt a kombinációs játékmegoldások 
sokaságára. Helyzetfelismerés- döntés!



Labdakihozatal 6+1



Csapatjáték értékelése

Játékosaimtól természetesen azt vártam el, hogy

az edzéseken gyakorlottakat képességeiknek

megfelelően a mérkőzéseken is alkalmazzák és

viszontlássam az ott tanultakat egyénileg és

csapatszinten is. Csapatomat a szervezett és

agresszív játék jellemzi. Az edzéseken

gyakoroltak hatására a mérkőzésen nyújtott

teljesítmények szignifikánsan nőttek.



Csapatjáték értékelése
Labdabirtoklás:

Megpróbáltunk labdabirtoklás-orientált futballt 
játszani. Ha a csapat nagy nyomás alatt képes 
volt megtartani a labdát, az lényegesen több 
lehetőséget adott a támadásban. 
Labdabirtoklásnál és támadásoknál 
megpróbáltunk arra törekedni, hogy ne 
legyünk ellenfeleink számára kiszámíthatóak. 
Támadásainknál azok a passzok és cselek, 
melyek által lehetőségünk nyílt betörni az 
ellenfél védelme mögé, számomra mindvégig 
nagyon értékesek voltak. Kapusaim, a 
labdabirtoklás-orientált futballban nagyon sokat 
fejlődtek.A hátulról való építkezést nagyban 
segítették. 



Csapatjáték értékelése

Ellenfél labdabirtoklásánál:

Folyamatosan nyomást gyakoroltunk az 
ellenfeleinkre egész mérkőzés alatt. Erre mindig 
meg volt a lehetőségünk, mert a bajnokság 
szabályai szerint folyamatos a csere lehetősége, 
így a játékosok fizikálisan jobban bírták a 
terhelést. A labda körül folyamatosan 
létszámfölényt próbáltunk kialakítani, így 
lehetőséget teremtve a labdaszerzésre. 



Csapatjáték értékelése

A labdabirtoklás váltásánál

Gyorsan felismerték a kialakult szituációt és kellő

agresszivitással és szervezettséggel

alkalmazták a visszatámadást. Ebből, a

labdaszerzésnél törekedtek a labda biztos helyre

juttatására. (Területnyitás)

Játékosaim megfelelő asszertív

képességekkel rendelkeznek, így alkalmasak

a klub filozófiájára jellemző csapatjáték

kialakításra. (visszatámadás, letámadás,

nyomás elleni játék)



A hibázásnak 
egyetlen 

jelentése van: 
Próbáld újra! 
Addig amíg 
menni fog!


