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2016 nyarán kapcsolódtam be az egyesület utánpótlás nevelésébe. A 2007-es korosztály ekkor
vált ketté, így az úgynevezett 'B-csapatnak' én lettem az edzője. 10 gyerkőccel kezdtem el a munkát,
amely létszám az év végére felduzzadt 18 főre. 2017 decemberére 22-en lettünk, ami azóta nem
változott.
Az edzéslátogatás szempontjából három csoportot különböztetek meg: az első csoportba tartozik
az a 8-9 fő, akik minden foglalkozáson jelen vannak, csak betegség vagy családi elfoglaltság miatt
hiányoznak. A másodikba az a 8-10 fő tartozik, akik egyéb tevékenység (úszás, vívás, zenede, stb.)
mellett járnak focizni a heti 3 edzésünk valamelyikére. A harmadik csoport 3-4 fője „ritkán látott
vendégünk”. Ennek megfelelően szinte minden edzésre, az ideálisnak mondható 12-14 főre tudok
tervezni.
Csapatom fele az elmúlt év folyamán kezdett el komolyabban foglalkozni a sportággal, így az
egyéni tudást illetően elég nagy a kontraszt. Ezért az alap játékelemek (labdavezetések,
irányváltások, átadás-átvétel) oktatására nagy hangsúlyt kell fektetnem annak érdekében, hogy a
kevésbé ügyesebb gyerekek mihamarabb utolérjék ügyesebb társaikat. Ez a felzárkóztató program
természetesen nem mehet a korosztálynak megfelelő játékhelyzetek oktatásának rovására. Így az
1:1, 2:1, 2:2, 3:1, stb. elleni kisjátékok állandó része a programunknak. Azt viszont elmondhatom,
hogy önmagához képest mindenki sokat fejlődött.
Ez a fejlődés jól látható a Bozsik-, illetve a téli futsal-tornákon. Míg a 2016-os év második
felében rendre vereségekkel és sok kapott góllal zártuk ezeket az eseményeket, addig a tavalyi
szezonban már sokkal több sikerélménnyel gazdagodtak a srácok. Az adott torna négy
mérkőzéséből kettőn biztos, hogy nyertünk. Bizakodó vagyok a tekintetben, hogy idén még jobban
fogunk teljesíteni ezeken a megmérettetéseken.
A csapategység nagyon jónak mondható, aminek három egyszerű oka van. Az egyik az, hogy sok
barát, haver, osztálytárs van a csapaton belül. Ennek is köszönhető a hirtelen létszámnövekedés,
hiszen a gyerekek egymást vonzották be az egyesületbe. A másik ok, hogy nagyon intelligens,
tisztelettudó fiúkkal állok szemben edzésről edzésre. A harmadik pedig a közös érdeklődési kör: a
foci szeretete.
A szülőkkel kimondottan jó a kapcsolatom. A facebook-csoportunknak köszönhetően az
információáramlás naprakész közöttünk. Ezúton is szeretném nekik megköszönni, hogy tolerálják
azt, hogy az aktív labdarúgó tevékenységem miatt előfordulnak átfedések az edzés- és
meccsidőpontjaink között. Így előfordul, hogy adott edzést egyik napról át kell tennünk egy
másikra.
A jövőre nézve azt kívánom magunknak, hogy a létszámunk ne csökkenjen, valamint azt, hogy a
gyerekek ugyanolyan jókedvvel, és szeretettel jöjjenek edzésre, ahogyan ezt eddig tették. Ha ez így
fog történni, akkor az azt jelenti, hogy jól dolgozunk.

