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Értékelésemet a létszámmal kezdeném. A januári edzéseket 22 fővel kezdtük meg, amiből a félév
során sajnos 8-an távoztak, míg 2 új gyermek érkezett. A nyolcból hatan költözés, illetve egyéb
családi ok miatt hagyták el az egyesületet.
Az edzéslátogatottság – annak tudatában, hogy „B” csapat lévén sokan egyéb elfoglaltság mellett
űzik a labdarúgást – jónak mondható, állandó 10-15 fővel tudtam dolgozni. Az időjárás szinte végig
kegyes volt az edzésnapokhoz, nem volt egy olyan alkalom sem, hogy pl. egy vihar befolyásolta volna
a munkát.
A téli időszakban egy klasszikusnak nevezhető 8 csapatos teremtornán (Pápa), egy kétfordulós
futsal-tornán (Zirc), illetve két Bozsik-futsal fordulón (Veszprém-buborék) vettünk részt. Előbbin
hetes párbaj után a hetedik helyet sikerült elérnünk, amit hatalmas sikerként éltek meg a srácok,
hiszen legtöbben még nem vettek részt ilyen jellegű megmérettetésen). Utóbbi két eseménysorozaton
kimondottan jó eredményeket értünk el, ahol a mi szintünknek megfelelő ellenfelekkel mérkőztünk
meg. A 4+1-es felálláshoz tartozó mozgásokat az edzéseken sikerült úgy begyakorolni, hogy az az
éles szituációkban vissza tudjon köszönni.
A tavaszi négy Bozsik-tornán, a korosztálynak megfelelő 6+1-es felállással játszottunk. Ehhez a
létszámhoz kigondolt felállási formának begyakorlása már nagyobb kihívással járó feladat, aminek
az elsajátítása nem ment mindenkinek gördülékenyen. Ennek ellenére sok sikerélmény ért bennünket
itt is, a meccsek kb. 50%-án győztesen hagytuk el a pályát. Ez a százalék bőven magasabb lehetett
volna, ha az általam vélt legjobb 7-8 játékost szerepeltettem volna. Mivel rendre 13-15 gyerkőc
mindig ott volt a Bozsikokon, így általában két azonos képességű sort alkottam, és mindenki
ugyanannyi lehetőséget kapott a játékra.
Összességében azt mondhatom, hogy jó félévet zártunk. Az hogy milyen eredményeket értünk el
hétvégenként, számomra másodlagos. Sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy játékosaimon azt láttam,
hogy örömmel érkeztek az edzésekre, meccsekre, és úgy is távoztak. Egyedül a létszámcsökkenés az,
ami aggaszt egy kicsit, így legfőbb feladatom az lesz, hogy legalább 20 főre visszaduzzadjon a csapat.
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