A Kiskunhalasi Szilády Református
Futball Club-Körzetközpont
Szakmai koncepciója 2022-2023
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2022. június 18.

1 Egyesület rövid bemutatása
A Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club (továbbiakban: Szilády RFC), 21 alapító taggal 2011.
június 09.-én lett alapítva és bejegyezve. 2015. március 02.-án tisztújító közgyűlésen Zsellér Pál elnök
leköszönt, helyére a közgyűlés Horváth Anikót választotta elnöknek-2018-ig.
2018-2019. között Kárászné Botka Nóra elnökölt.
2019. áprilisi tisztújító közgyűlésen Fodor Tamást választotta a közgyűlés elnöknek a leköszönő
Kárászné Botka Nóra helyett.
Első alelnök Paor Katalin, aki a pénzügyekért felelős pozíciót tölt be.
Vincze Attila elnökségi tag, klubigazgatóként, sportigazgatóként dolgozik, feladatköre az up. csapatok
ügyeinek intézése, a folyamatban lévő igazolások lebonyolítása, aláírási joggal az MLSZ felé,
beruházások felügyelete, az egyesület működésének feltételeinek biztosítása, TAO források, cégek,
támogatók felkutatása, médiával való kapcsolattartás, programok szervezése.
Szakmai vezetői feladatokat Dervaderics Gábor szekcióvezető látja el.
Operatív vezetői feladatokat Takács Gizella végzi.
Sportigazgatói feladatokat Vincze Attila látja el
Szülői munkaközösség évről-évre több feladatot vállal, köszönet érte.

2 Célkitűzés
A Szilády RFC elsősorban utánpótlás korú fiú gyerekekkel foglalkozik, U-6 - U-19-ig, de a 2021-2022 –
es szezonban a felnőtt NBII-es női futsal csapatot is indítunk.

Az egyesület céljai többrétűek:
Elsődleges célunk a gyerekek sportolásra, mozgásra való ösztönzése, a sport, ezen belül is a
labdarúgás iránti szeretet kialakítása az edző, a csapattárs, az ellenfél tiszteletének megtanítása.
Másodsorban, célunk, hogy a gyerekek korosztályuknak, képességeiknek, fizikai adottságaiknak
megfelelően - szervezett és rendezett formában - versenykörülmények között is kipróbálhassák
magukat, vagyis a versenyszellem megismertetése a gyermekekkel.
Harmadsorban célunk az, hogy a tehetséges gyerekek ne kallódjanak el Kiskunhalas és környéke
utcáin, ne csak számítógép mellett töltsék idejüket, hanem csatlakozzanak egy kiváló gyerek és szülői
közösséghez, amely a sport, a labdarúgás, a mozgás, a tanítás iránt elkötelezett, egyszóval közösségi
szemléletformálás.
Negyedsorban, fontos célkitűzésünk, hogy a létszámunkat évről-évre megmaradjon, ezzel minél
több tehetséges gyermeknek lehetőséget és keretet biztosítva, hogy egyre több tehetséges fiú és
leány játékos jusson magasabb osztályú klubokba (21 fő), akadémiákba és ezzel is hozzájáruljunk a
sportág jövőjéhez.

3 Szakmai felépítés

3.1

Létszámok alakulása, szakmaiság, közösség bevonása

Egyesületünkben a 2021/22-es évadra 120-130 fő utánpótlás igazolt játékossal tervezünk. Ez a
létszám az előző évhez (2000/21) képest jelentős eltérést nem mutat.
Létszámok alakulása az egyes évadokban:
2011/2012: 89 fő
2012/2013: 103 fő, 2013/2014: 192 fő, 2014/2015: 147 fő, 2015/2016: 172 fő
2016/2017: 209 fő, 2017/2018: 164 fő, 2018/2019: 149 fő, 2019/2020: 150 fő,

2020-2021- 150 fő. 2021/2022: 160 fő, 2022/23 180 fő.

Tervezett létszámok 2021/2022-as versenyévadra!
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A korosztályokat tekintve széles palettát ölelünk fel: az óvodás kortól egészen a felnőtt
korosztályig. Nagy hangsúlyt fektetünk a legfiatalabb korosztály létszámának növekedésére, ezzel is
megteremtve az alapokat a magasabb színvonalú és évről évre szélesebb körű utánpótlásképzéshez.
Az óvodai és a kisiskolás (első, második osztály) létszám gyarapodásához mind az edzők, mind a
szülők önkéntes toborzómunkát végeznek.
Nyáron két alkalommal HIRDETETT TOBORZÓT, egy alkalommal egy hetes tábort rendezünk.
Edzőink az oktatási intézményeket járva, bemutató edzéseket tartanak és évente két alkalommal
toboroznak. Nagy segítséget jelent, hogy munkánkat a szülők is segítik, ismeretségi köreikben
ajánlják, népszerűsítik egyesületünk tevékenységét. Nagy örömünkre az önkormányzat a Felsővárosi
és a Kuruc téri óvodában, illetve a Szilády utcai oviban 1-1 darab ovifoci pályát építetett, melyet
igyekszünk tartalommal megtölteni, közösen az óvoda vezetésével.
A szülők és a szülői munkaközösség jelentős szerepet vállal az egyesület életében. Jelen vannak
és segítséget nyújtanak a versenyek lebonyolításában, szervezésében. Munkájuk nagy támogatást
jelent az egyesület számára. Nem csak az egyesület számára, de a sportoló gyermekek számára is
pozitív többletet jelent ez a segítség. A szülők mérkőzéseinket folyamatosan szép számmal látogatják,
buzdítják sportolóinkat, lelkesítve a csapatokat, játékosokat és így közösségformáló tevékenységük is
jelentős.
Szoros kapcsolatot ápolunk a Fazekas általános iskolával, Kiskunhalasi Református Kollégium
Szilády Áron Gimnáziumával, ahol edzőink testnevelő tanári tevékenységet is végeznek, ezzel is
népszerűsítve a labdarúgást, a testmozgást, szervezett szabadidős programokat. Együttműködésünk
kétirányú. A gimnázium a sportpályájának, eszközeinek rendelkezésre bocsátásával, erkölcsi
iránymutatásával támogatja egyesületünket, egyesületünk pedig a gyermekek iskolán kívüli
nevelésében, orientálásában segíti az intézményeket.

3.2

Versenyeztetés

Az egyesületen belül a gyerekek számára szervezett formában, heti rendszerességgel vannak
megtartva az edzések. Az előkészítő és U-6 és U-7 csoportnak heti 3-3 alkalommal egy – egy órában
van edzése.
A többi korosztálynak szintén heti három alkalommal van 1,5 órás edzése, minden korosztálynak
az életkori sajátosságainak megfelelő feladatokkal. Kvalifikált edzőink folyamatos képzésben vesznek
részt. A 2022/2023 évadban az edzők a korosztályok adottságait, sajátosságait és Dervaderics
Gábor Szakmai igazgató ajánlásának figyelembe vételével tervezik és tartják meg az edzéseket, Az
MLSZ utánpótlás instruktorainak előírásait figyelemmel kísérjük, versenyeinket, tornáinkat az
előírásaik alapján rendezzük, szervezzük.
U6-U5 Óvodai program, előkészítő csoport: Mészáros Lilla, Nagy István heti 1-2 foglalkozás
U-7 (előkészítő csoport) és U-6 (2016 2017):. Félévente legalább 4 Bozsik fesztivált jelent.
OTP Gyermekligában is szerepelnek 2-3 torna / ősz, illetve tavasz.
U-8 U-9, (201 és 2014): Bozsik fesztiválon 4-4 őszi tavaszi fordulóban vesznek részt gyerekeink
illetve téli Bozsik program tornáin is részt veszünk.
OTP Gyermekligában is szerepelnek 2-3 torna / ősz, illetve tavasz
U-10 (2013): Bozsik tornákon szerepel, 5-5 őszi-tavaszi fordulóban. A téli Bozsik program
tornáin is részt veszünk. OTP Gyermekligában is szerepelnek 2-3 torna / ősz, illetve tavasz
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U11 (2012): Bozsik tornákon szerepel, 5-5 őszi-tavaszi
fordulóban, illetve a Regionális tornán U-11-es korosztályában 8-8 torna. A téli Bozsik program
tornáin is részt veszünk.
U-14 (2011-2009) A korosztály Csapatunk az MLSZ által kiírt
Bács Kiskun megyei küzdelmeiben szerepel. Egy csapattal részt veszünk a megyei téli futsal
versenyeken is, ha a szövetség kiírja a tornákat.
U-15 (2009-2008): Csapatunk az MLSZ által kiírt
Dél-Keleti csoport, Régiós bajnoki küzdelmeiben szerepel. Részt veszünk a megyei téli futsal
versenyeken is, ha a szövetség kiírja a tornákat.
U-16 (2007-2008): MlSZ által kiírt Dél-Keleti csoport, Régiós küzdelmeiben szerepel, illetve a téli
futsal bajnokságban indulunk U-17 korosztályban, ha lehetséges.
U-19 (2006-2003) MLSZ Bács Kiskun megyei U-19-es bajnokságban fog szerepelni, illetve a téli
futsal bajnokságban indulunk U-20-as korosztályban, ha lehetséges.
Női, lány futsal csapatunkat a felnőtt NB-s bajnokságban II. o. küzdelmeiben kívánjuk
versenyezetni, illetve a magyar kupába is nevezünk. Amennyiben lehet a pest megyei futsal
bajnoksában is indulunk.
Az alábbi táblázat a korosztályonkénti és bajnokságonkénti összefoglalást mutatja megvalósított
programok és tevékenység szerint.
A Szilády RFC-ben sport keretében foglalkoztatott gyerekek sportolásra, mozgásra való
ösztönzése a labdarúgás sportág iránti szeretet kialakítása, fenntartása, népszerűsítése és az edző,
csapattárs, az ellenfél tiszteletének megtanítása.
E szemléletben szervezett saját, illetve Ifjúsági egyesület támogatásával megrendezett kupák így
a JT. Infotéka, Kebpro, Paor Víz, Top Ár, Merkbau, BD-Trader, Fiat KB. Autoteam kupa, és a KIEPüspöki, Hardt Oil kupa, OTP gyermekliga, mind ezt tükrözik.
Továbbá az iskolai, hazai rendezésű Szilády kupa, mely január elején került megrendezésre, a XIII.
Kárpát kupa november végén, december elején kerül megrendezésre. 2007-os játékosainknak,
valószínűleg Magyarkanizsán.
A Kiskunhalasi Ifjúsági Egyesülettel közösen sikeresen bekapcsolódtunk, bekapcsolódunk a
szemétszedés, környezet tisztántartására ösztönző országos rendezvénybe (TE SZEDD) a kórházi
beteg gyermekek ajándékozásába, így fejlesztve a társadalmi felelősségvállalás és szociális
gondoskodás igényét.

1.1. Megvalósított programok és tevékenység
A Szilády RFC-ben sport keretében foglalkoztatott gyerekek sportolásra, mozgásra való
ösztönzése a labdarúgás sportág iránti szeretet kialakítása, fenntartása, népszerűsítése és az edző,
csapattárs, az ellenfél tiszteletének megtanítása.
E szemléletben szervezett kupák így a Déli-Városkapu, Kebpro, Apák-Fiúk, Szilády, Merkbau,
KisItália, KIE-RFC kupák, valamint az RFC Gála mind ezt tükrözik.
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Az edzések alatt a Technikai, fizikai képességek, felkészülés szervezett formában való
megvalósítása, a versenyszellem és tisztelet, valamint az iskolai nevelés alátámasztását valósítják
meg az edzők. A sportversenyekben való részvételek alkalmával a szociális elkötelezettség, közösségi
szemlélet és a közösségi érdekek egyéni ambíciók háttérbe szorításával történő megvalósulása kerül
előtérbe.

1.2. Szakmai koncepció
3.4.1 U – 6/7
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Jó hangulatú edzések kialakítása
Játék megszerettetése
Mozgásigény kielégítése
Technika fejlesztése
Versenyszellem kialakítása játékokon keresztül
1:1 elleni játékok alkalmazása
Belső motiváció kialakítása, növelése
Játékos a fókuszban
Labdabirtoklás és átmenet támadásból védekezésbe
 bátran cselezz
 bátran vezess labdát, lőj gólt
 ha nem tudod, passzolj annak a társadnak, aki be tudja juttatni a labdát a
kapuba, vagy legalábbis közelebb van a gólszerzés lehetőségéhez
 ha nincs nálad a labda, úgy helyezkedj, hogy ne zavard a labdás társadat a
gólszerzésben, illetve ha megkapod a labdát, te tudj gólt szerezni
 ha elvesztetted a labdát szerezd vissza
Labdaszerzés és átmenet védekezésből támadásba
 vedd el a labdát
 akadályozd az ellenfelet a gólszerzésben
 addig támadni a labdást míg ki nem ment vagy vissza nem szereztük
 mindig a labda és a kapu közé helyezkedj, vagy törekedj arra, hogy közelebb
legyél a saját kapudhoz, mint a labda
 ha visszaszerezted a labdát lőj gólt

LABDAÉRZÉKELÉS
•

•

•

•

•

Labda gurítása és
megállítása
különböző
irányokba
A labda érintése
különböző
formában
A labda dobása
különböző
formában
A labda
mozgatása
minden formában
Zsonglőrködés

CSELEZÉS-LABDAVEZETÉS
•
•
•

•

•
•

Irányváltás külsővel,
belsővel
Fordulatotok külsővel,
belsővel, talppal
Mindkét láb
használata egy cselen
belül
Cselezés irány és
tempóváltással, talpal
megállítás
Labdavezetés irány és
tempóváltással, talpal
megállítás

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
•

•
•

•

Passzolás, lapos
passzolás
belsővel
Passzolás, direkt
lapos passzolás
Első érintés
(iránya, módja)
fontossága
Labda átvétele
belsővel

RÚGÓTECHNIKA
•

•

•
•

Teljes
feszítéssel járó
kapura lövés teli
rüszttel
Belsővel való
rúgás mint
passzolási
lehetőség
Guruló labda
Álló labda
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3.4.2 U – 8/9
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Jó hangulatú edzések kialakítása
Technika fejlesztése
Játék helyzetek megismerése
Nyomás alatt gyors döntéshozatal
Versenyszellem kialakítása játékokon keresztül
1:1elleni játékok alkalmazása
Belső motiváció kialakítása
Játékos a fókuszban
Labdabirtoklás és átmenet támadásból védekezésbe
 Terület nyitás szélességben és mélységben
 1:1 elleni játék felvállalása (bátran cselezz)
 Mélységben való gondolkodás (előre játssz)
 Üres terület támadása labdával és labda nélkül (vezesd be)
 Megjátszhatóság megteremtése
 Labdavesztés esetén gyors átmenet védekezésbe (szerezd vissza a labdát)
Labdaszerzés és átmenet védekezésből támadásba
 Ellenfél támadása (vedd el a labdát)
 Területszűkítése szélességben és mélységben (vedd el az ellenfél területét)
területét)
 Addig támadjuk a labdást amíg meg nem szerezzük vagy ki nem megy a labda
 Labdaszerzésnél gyors átmenet támadásba (kontrajáték/támadásfelépítés)

LABDAÉRZÉKELÉS
•

•

A labda
érintése
különböző
formában
A labda
dobása
különböző
formában

CSELEZÉS-LABDAVEZETÉS
•
•
•
•

Cselezés irány és
tempóváltással
Labdavezetés irány és
tempóváltással
Irányváltás külsővel, belsővel,
talpal, test és lövőcsellel
Fordulatotok külsővel,
belsővel, talpal

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
•
•
•
•

•

Rövid és hosszú
passzok
Passz erősség
Ívelés
Passzolás,
direkt lapos
passzolás
Első

RÚGÓTECHNIKA
•

•

Teljes
feszítéssel járó
kapura lövés
rüszttel
Belsővel való
rúgás mint
passzolási
lehetőség

•

•

•
•
•

A labda
mozgatása
futballspecifik
us formában
Dekázás,
zsonglőrködés

Cselkombinációk
Fejorientáció(tájékozódás)
Mindkét láb használata egy
cselen belül

•

•

•

érintés(iránya,
módja)
fontossága
Labda átvétele
különböző
formában
Magas labda
átvétele

•

Guruló, álló
labda
Kapáslövés
pattanó
labdából
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3.4.3 U – 10/11
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Játék megszerettetése
Játékszemlélet (gondolkodás) fejlesztése
Technika oktatása játékokon keresztül
Játékhelyzetek oktatása
Kognitív képességek (érzékelés, észlelés, figyelem, megfigyelőképesség) fejlesztése
Mozgás koordináció fejlesztése
Kreativitás előtérbe helyezése
Motiváció, önbizalom fejlesztése
Labdabirtoklás és átmenet támadásból védekezésbe
 Terület nyitása szélességben és mélységben
 Mélységben való gondolkodás (előre játssz)
 Üres terület támadása labdával és labda nélkül (vezesd be)
 Megjátszhatóság megteremtése
 Labdavesztés esetén gyors átmenet védekezésbe (szerezd vissza a labdát)
Labdaszerzés és átmenet védekezésből támadásba
 Ellenfél támadása (vedd el a labdát)
 Passzsávok zárása
 Területszűkítése szélességben és mélységben (együtt mozgás, elvenni az
ellenfél idejét, területét
 Mélységi játék megakadályozása (labda és a kapu közé helyezkedni védd a
kaput)
 Addig támadjuk a labdást amíg meg nem szerezzük vagy ki nem megy a labda
 Labdaszerzésnél gyors átmenet támadásba (kontrajáték/támadásfelépítés)

LABDAÉRZÉKELÉS
•

Fejorientáció (fent
a fej)

CSELEZÉS-LABDAVEZETÉS
•

Cselezés irány és
tempóváltással

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
•

Rövid és hosszú
passzok

RÚGÓTECHNIKA
•

Teljes feszítéssel járó
kapura lövés

•

•

•
•

A labda érintése
különböző
formában
A labda dobása
különböző
formában
A labda mozgatása
minden formában
Dekázás,
zsonglőrködés

•
•

•

•
•
•

Labdavezetés irány
és tempóváltással
Irányváltás külsővel,
belsővel, talpal, test
és lövőcsellel
Fordulatotok
külsővel, belsővel,
talpal
Cselkombinációk
Fejorientáció
(tájékozódás)
Mindkét láb
használata egy
cselen belül

•
•
•
•

•

•

Passz erősség
Ívelés
Passzolás, direkt
lapos passzolás
Első érintés
(iránya, módja)
fontossága
Labda átvétele
különböző
formában
Magas labda
átvétele

•

•

•
•

telirüszttel
Kapura lövés
külsővel és
belsőrüszttel
Guruló, álló labda
Kapáslövés
levegőből, dropból
Technikai elemek
komplex gyakorlása
Technikai elemek
összekapcsolása

3.4.4 U – 12/13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Játék helyzetek oktatása
Csapatrészek megismerése
Csapatjáték kialakítása
Játék alapelveinek tudatosabb alkalmazása
2-3 játékos együttműködése
Kognitív képességek (érzékelés, észlelés, figyelem, megfigyelőképesség) fejlesztése
1:1 elleni játék
Kreativitás előtérbe helyezése
Motiváció fenntartása, fejlesztése
Koncentráció fejlesztése
Labdabirtoklás és átmenet támadásból védekezésbe
 Terület nyitása szélességben és mélységben
 Mélységben való gondolkodás (előre játssz)
 Üres terület támadása labdával és labda nélkül (vezesd be)
 Megjátszhatóság megteremtése
 Létszámfölény kialakítása a labda körül
 Támogató játék
 Labdavesztés esetén gyors átmenet védekezésbe (szerezd vissza a labdát)
Labdaszerzés és átmenet védekezésből támadásba
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 Ellenfél támadása (vedd el a labdát)
 Passzsávok zárása
 Területszűkítése szélességben és mélységben (együtt mozgás, elvenni az
ellenfél idejét, területét
 Mélységi játék megakadályozása (labda és a kapu közé helyezkedni védd a
kaput)
 Addig támadjuk a labdást amíg meg nem szerezzük vagy ki nem megy a labda
 Labdaszerzésnél gyors átmenet támadásba (kontrajáték/támadásfelépítés)
LABDAÉRZÉKELÉS
•
•
•
•
•

•

•
•

CSELEZÉS-LABDAVEZETÉS

Dinamikus
végrehajtás
Folyamatosságra
való törekvés
Változatos
gyakorlatok
Fejorientáció (fent
a fej)
A labda érintése
különböző
formában
A labda dobása
különböző
formában
A labda mozgatása
minden formában
Dekázás,
zsonglőrködés

•
•
•

•

•
•
•

Cselezés irány és
tempóváltással
Labdavezetés irány
és tempóváltással
Irányváltás külsővel,
belsővel, talpal, test
és lövőcsellel
Fordulatotok
külsővel, belsővel,
talpal
Cselkombinációk
Fejorientáció
(tájékozódás)
Mindkét láb
használata egy
cselen belül

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
•
•
•
•
•

•

•

Rövid és hosszú
passzok
Passz erősség
Ívelés
Passzolás, direkt
lapos passzolás
Első érintés
(iránya, módja)
fontossága
Labda átvétele
különböző
formában
Magas labda
átvétele

3.4.5 U – 14/15
•
•
•
•
•
•
•

Játékhelyzetek mérkőzések által gyakorlása
Technikai elemek elsajátítása és alkalmazása
Csapattaktika kialakítása, játékrendszerek elsajátítása
Poszttaktika szélesebb körű ismerete
Poszttechnika fejlesztése
A kompaktság megtartása támadásban, védekezésben
Mentális felkészítés előtérbe helyezése

RÚGÓTECHNIKA
•

•
•
•
•
•

Teljes feszítéssel 9
járó
kapura lövés teli
rüszttel
Belsővel való lövés
Guruló labda, lövő
technika elsajátítása
Kapáslövés
levegőből, dropból
Technikai elemek
komplex gyakorlása
Technikai elemek
összekapcsolása

•
•
•

•

•

•

Átmenetek minél gyorsabb alkalmazása
Játék 4 fázisának alkalmazása
Labdabirtoklás
 Támadásépítés a kapustól
 Labdakihozatal a védők bevonásával
 Szélességi, mélységi játék (terület nyitása)
 Előre felé való játékra törekvés
 Üres területek támadása labdával, labda nélkül
 Kényszerítők játszása
 1:1 elleni játék felvállalása
Átmenet támadásból védekezésbe
 Visszatámadás
 Üres játékos felvétele
 Ellenfél lassítása
 Passzsávok zárása
 Labda vonala mögé visszarendeződés
Labdaszerzés
 Labda irányába való védekezés
 Egymás biztosítása
 Ellenfél letámadása, ha van lehetőség már a saját térfelén
 Labdavesztés után visszatámadás
 Ellenfél játékosainak időben való felvétele
 Terület szűkítése
 Kapuelőtér megvédése
Átmenet védekezésből támadásba
 A lehető leggyorsabban befejezni a támadást
 Az ellenfél rendezetlenségének a kihasználása
 Azonnali támadás kezdeményezése
 Szélességi és mélységi nyitások

LABDAÉRZÉKELÉS
•
•
•
•
•

•

•
•

Dinamikus
végrehajtás
Folyamatosságra
való törekvés
Változatos
gyakorlatok
Fejorientáció (fent
a fej)
A labda érintése
különböző
formában
A labda dobása
különböző
formában
A labda mozgatása
minden formában
Dekázás,
zsonglőrködés

CSELEZÉS-LABDAVEZETÉS
•
•
•

•

•
•
•

Cselezés irány és
tempóváltással
Labdavezetés, irány
és tempóváltással
Irányváltás külsővel,
belsővel, talpal, test
és lövőcsellel
Fordulatotok
külsővel, belsővel,
talpal
Cselkombinációk
Fejorientáció
(tájékozódás)
Mindkét láb
használata egy
cselen belül
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ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
•
•
•
•
•

•

•

Rövid és hosszú
passzok
Passz erősség
Ívelés
Passzolás, direkt
lapos passzolás
Első érintés
(iránya, módja)
fontossága
Labda átvétele
különböző
formában
Magas labda
átvétele

RÚGÓTECHNIKA
•

•
•
•
•
•

Teljes feszítéssel járó
kapura lövés teli
rüszttel
Belsővel való lövés
Guruló labda, lövő
technika elsajátítása
Kapáslövés levesből,
droppból
Technikai elemek
komplex gyakorlása
Technikai elemek
összekapcsolása

JÁTÉKOS SZEREPE

EGYÉNI TAKTIKA

TÁMADÓ

Játékhelyzetek:
• gyors felismerés
• gyors döntés
• kreativitás
• kezdeményezés
• megjátszhatóság
• elszakadás
• üres területre futás

CSOPORTTAKTIKA
Taktikai elemek sikeres alkalmazása:
• Háromszögjáték
• 2-3-4 játékos
együttműködése
• tér nyitás
• létszámfölény,
létszámhátrányban
alkalmazva

CSAPATTAKTIKA
9:9-11:11 ellen:
létszámfölény
ritmusváltás
gyors átváltás
rövid passzos
kombinációk

•
•
•
•

1
VÉDEKEZŐ

Játékhelyzetek:
• elővételezés
(anticipáció)
• biztosítás
• védő távolság
• labdás támadása
• labdaszerzés

2-3 játékos együttműködése:
• kölcsönös irányítás
• egymás segítése
• átváltások

3.4.6 U –19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Játékhelyzetek és mérkőzések által gyakorlása
Technikai elemek elsajátítása és alkalmazása
Csapattaktika kialakítása, játékrendszerek elsajátítása
Poszttaktika szélesebb körű ismerete
Poszttechnika fejlesztése
A kompaktság megtartása támadásban, védekezésben
Mentális felkészítés előtérbe helyezése
Átmenetek minél gyorsabb alkalmazása
Játék 4 fázisának alkalmazása
Labdabirtoklás
 Támadásépítés a kapustól
 Labdakihozatalra a védők bevonásával
 Szélességi, mélységi játék(terület nyitás)
 Előre felé való játékra törekvés
 Üres területek támadása labdával, labda nélkül

•
•

7-7:11:11 ellen:
1
Együttes védekezés
Ellenfél nyomása,
letámadása

•

•

•

 Kényszerítők játszása
 1:1 elleni játék felvállalása
Átmenet támadásból védekezésbe
 Visszatámadás
 Üres játékos felvétele
 Ellenfél lassítása
 Passzsávok zárása
 Labda vonala mögé visszarendeződés
Labdaszerzés
 Labda irányába való védekezés
 Egymás biztosítása
 Ellenfél letámadása, ha van lehetőség már a saját térfelén
 Labdavesztés után visszatámadás
 Ellenfél játékosainak időben való felvétele
 Terület szűkítése
 Kapuelőtér megvédése
Átmenet védekezésből támadásba
 A lehető leggyorsabban befejezni a támadást
 Az ellenfél rendezetlenségének a kihasználása
 Azonnali támadás kezdeményezése
 Szélességi és mélységi nyitások

LABDAÉRZÉKELÉS
•
•
•
•
•

•

•
•

CSELEZÉS-LABDAVEZETÉS

Dinamikus
végrehajtás
Folyamatosságra
való törekvés
Változatos
gyakorlatok
Fejorientáció (fent
a fej)
A labda érintése
különböző
formában
A labda dobása
különböző
formában
A labda mozgatása
minden formában
Dekázás,
zsonglőrködés

•
•
•

•

•
•
•

Cselezés irány és
tempóváltással
Labdavezetés, irány
és tempóváltással
Irányváltás külsővel,
belsővel, talpal, test
és lövőcsellel
Fordulatotok
külsővel, belsővel,
talpal
Cselkombinációk
Fejorientáció
(tájékozódás)
Mindkét láb
használata egy
cselen belül
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ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
•
•
•
•
•

•

•

Rövid és hosszú
passzok
Passz erősség
Ívelés
Passzolás, direkt
lapos passzolás
Első érintés
(iránya, módja)
fontossága
Labda átvétele
különböző
formában
Magas labda
átvétele

JÁTÉKOS SZEREPE

EGYÉNI TAKTIKA

CSOPORTTAKTIKA

TÁMADÓ

Játékhelyzetek:
• gyors felismerés
• gyors döntés
• kreativitás
• kezdeményezés

Taktikai elemek sikeres alkalmazása:
• Háromszögjáték
• 2-3-4 játékos
együttműködése
• tér nyitás

RÚGÓTECHNIKA
•

•
•
•
•
•

Teljes feszítéssel járó
kapura lövés teli
rüszttel
Belsővel való lövés
Guruló labda, lövő
technika elsajátítása
Kapáslövés levesből,
droppból
Technikai elemek
komplex gyakorlása
Technikai elemek
összekapcsolása

CSAPATTAKTIKA
9:9-11:11 ellen:
• létszámfölény
• ritmusváltás
• gyors átváltás
• rövid passzos

•
•
•
•
•
VÉDEKEZŐ

4

megjátszhatóság
elszakadás
üres területre futás
elszakadás
üres területre futás

Játékhelyzetek:
• elővételezés
(anticipáció)
• biztosítás
• védő távolság
• labdás támadása
• labdaszerzés

•

létszámfölény,
létszámhátrányban
alkalmazva

kombinációk

2-3 játékos együttműködése:
• kölcsönös irányítás
• egymás segítése
• átváltások

7-7:11:11 ellen:
Együttes védekezés
Ellenfél nyomása,
letámadása

•
•

Feltételek

Jelenleg a tavaszi és az őszi edzéseket, sportrendezvényeket a városi sportpályán tudjuk
megtartani, ahol rendelkezésünkre áll 1 db füves és 1 db nagyméretű műfüves futballpálya,
öltözőkkel, illetve rekortán palánkos pálya. Télen, a Szilády Áron Református Gimnázium fedett
műfüves pályáját, illetve a Kertvárosi általános iskola tornatermét tudjuk használni, melyekért
komoly bérleti díjat fizetünk a fenntartónak.
Kora nyártól a városi sportpálya „B” játékterén, illetve a műfüves játéktéren dolgozunk, szintén
bérleti, karbantartási díjat fizetünk a fenntartó Városgazda Zrt. részére.
Az egyesület vezetésének és a városvezetésnek azonos volt az elképzelése a nagyméretű,
világítással ellátott műfüves pálya megvalósításában, mely 2017 év végére realizálódott.
A Sportintézmény területén az általunk felújított, jelenlegi raktár mellett terveztünk egy minden
igényt kielégítő öltöző, kiszolgáló épület, edző iroda, parkolók felépítését. Hiszen a Körzetközponti
státusz indokolja a további fejlesztéseket! Építkezés Első és második ütem kiviteli munkái
befejeződtek, számlák kifizetésre kerültek a kivitelezőnek, önkormányzati támogatás 31 millió Ft volt.
A fedett lelátó építési munkálati 2018-ban befejeződtek, számlák kifizetésre kerültek.
Beszerzésre került 2 db, Fiat 9 személyes kisbusz a TAO pályázatnak köszönhetően. Megépült
öltözőnk használatbavételi engedélye megérkezett, így 15+5 éves szerződést kötöttünk az
Önkormányzattal a használatra, működtetésre.

4.1.Előző évi támogatás felhasználása
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A 2021/2022 évadban a Kiskunhalasi Szilády RFC által pályázott, és elnyert 1996. évi LXXXI.,
Társasági és osztalékadóról szóló törvény (továbbiakban: TAO) által megvalósuló látvány-csapatsport
támogatás keretében 2020-2021-es működési évben

4

Edzők

Az edző meghatározó fontosságú egy sportegyesület esetében. Nem csak szakmai tudása, de a
munkához való hozzáállása, a gyermekek iránt való elkötelezettsége, egyesületünk esetében pedig az
értékrend felvállalása is kiemelten fontos.
Az U5-U6 Óvoda előkészítő Mészáros Lilla asszisztens edző és Nagy István MLSZ C
U-6-7 (2016-2017) es pályakezdő csoporttal Vincze Attila UEFA B dolgozik.
U-8 (2015) korosztállyal egy edző, Kárász Zsolt vezeti, MLSZ C edzőként.
U-9 (2014) korosztállyal egy edző, Vincze Attila vezeti, UEFA B edzőként.
U-10 (2013) korosztályt egy edző, Zákány Sándor foglalkozik. UEFA B végzettsége van.
U-11 (2012) korosztályt Gillich Tamás és Nagy István MLSZ C folyamatban, aszisztens edzőként
dolgozik.
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a 9 -13 éves korosztály között a kapusképzésre és az egyéni képzésre,
komoly hangsúlyt fektetünk és egyéni speciális edzéseket tartunk játékosainknak, Borka Barnabás
kapusedző és Dervaderics Gábor egyéni képességfejlesztő edző, vezetésével.
U-14 (2009-2011) Földes Péter vagy Búzás Viktor korosztály aszisztens edzők vezetik.
U-15 (2008- 2009) korosztályt egy edző, Rencsár József vezeti, MLSZ C edzői végzettsége van.
U-16 (2007-2008) korosztály egy edző Fodor Tamás vezeti, MLSZ C edzői végzettsége van.
U19 (2006-2003) csapatot Kocsis Gábor aszisztens edző vezeti
Futsal csapatainkat az edzőik vezetik.
Futsal női felnőtt NB-II-es csapatot Dávid Géza Grassroots C edzői végzettsége van.

VI. Sportszervezet kapcsolatrendszere
Szoros kapcsolatot ápolunk a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziumával, és
a Központi Általános Iskolával, ahol edzőink testnevelő tanári tevékenységet is végeznek, ezzel is
népszerűsítve a labdarúgást, a testmozgást, szervezett szabadidős programokat. Együttműködésünk
kétirányú. A gimnázium a sportpályájának, eszközeinek rendelkezésre bocsátásával, erkölcsi
iránymutatásával támogatja egyesületünket, egyesületünk pedig a gyermekek iskolán kívüli
nevelésében, orientálásában segíti az intézményeket.
A következő általános iskolákkal és óvodákkal vagyunk kapcsolatban: Kiskunhalasi Fazekas
Mihály Általános Iskola Balotaszállási Tagintézménye.
Fazekas DSE, Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola, Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola,
Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Óvoda Kiskunhalas, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre Utcai
Óvoda, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre Utcai Óvoda, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady
Endre Utcai Óvoda, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Óvoda, Kiskunhalasi Napsugár
Óvodák Magyar Utcai Óvoda, Százszorszép Óvodák Felsővárosi Óvoda.
Kunfehértói Óvoda,
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Egyesületünk, mint Körzetközpont folyamatosan tartja a kapcsolatot a 14 környező, kisebb
települések iskoláinak, klubjainak, testneveléstanáraival, edzőivel. Munkánkkal segítjük a
labdarúgásra irányuló tevékenységüket edzésekkel, szakmai támogatással, kommunikációval,
tornameghívásokkal és szervezéssel. Ennek köszönhetően 20-40 km-es vonzáskörzetből érkeznek
sportoló gyermekek, Tompától, Kecelen át Jánoshalmáig
Munkánk és a gyermekek oktatásának érdekében harmonikus kapcsolat ápolunk a helyi és más
oktatási intézményekkel és szervezeteikkel. Kiemelkedően jó együttműködés alakult ki a KRK Szilády
Áron Gimnázium által alapított Diák Sport Egyesülettel (DSE), amely eredményesen szerepelt a
diáksport rendezvényeken, REFISZ kupákon hazai és nemzetközi tornákon és bajnokságokban!
Előremutató a kapcsolatunk a helyi városvezetéssel, illetve a KTE Akadémiával. Szindikátusi
szerződésünk van a VASAS Kubala Akadémával és a KTE Akadémiával, magas szintű partneri
kapcsolatot ápolunk a PAKSI FC KFT és az MTK Budapest a Puskás Akadémiával és a Szeged 2011
csapatával, illetve a TOPOLYA TSC csapatával.
*2020 augusztusában Együttműködési megállapodást kötöttünk a Bp. Honvéd MFA
sportegyesülettel, munkakapcsolatunk sokrétű, szakmai alapon történik.
Minden felsorolt egyesületben játszanak tőlünk kikerült utánpótlás korú játékosok, összesen 21
fő.

VII. Fejlesztési tervek 2022-2023-ban
Az egyesület vezetésének és a város vezetésének határozott szándéka, hogy kiskunhalasi
Bundzsák Dezső sportintézményben további fejlesztések valósuljanak meg. Tavalyi tervekből szinte
minden megvalósult.
*Játszótér, önerő nélkül elkészült, külsős pályázat volt.
*lelátó szintén önerő nélkül készült el a Városgazda Zrt. bevonásával.
Terveinkben szerepel a a B játéktér mögötti labdafogó hálók cseréje, bővítése, esetlegesen egy
napelempark telepítése az öltözőnk tetejére, illetve a két garázs felépítése, illetve a lelátók utolsó
2 szakaszának a megépítése.
2022 -ben az öltöző bővítési terveket is meg szeretnénk csináltatni. cc. 200 2m lenne.

VIII. Egyéb (a sportszervezet által relevánsnak tartott) információk
Az edzések alatt a technikai, taktikai, fizikai képességek, felkészülés szervezett formában való
megvalósítása, a versenyszellem és tisztelet, valamint az iskolai nevelés alátámasztását valósítják
meg az edzők. A sportversenyekben való részvételek alkalmával a szociális elkötelezettség, közösségi
szemlélet és a közösségi érdekek egyéni ambiciók háttérbe szorításával történő megvalósulása kerül
előtérbe.
A Kiskunhalasi Ifjúsági Egyesülettel közösen a korábbi években sikeresen bekapcsolódtunk a
szemétszedés, környezet tisztántartására ösztönző országos rendezvénybe (TE SZEDD) a kórházi
beteg gyermekek ajándékozásába, amely programokkal nem csak példát mutattunk a gyermekek
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számára, hanem be is vontuk őket, így erősítve bennük a fenntartható fejlődés iránti
elkötelezettséget, a társadalmi felelősségvállalást és a szociális gondoskodás iránti igényt.
Az Szilády RFC elnöksége folyamatosan azonosítja saját adottságait és lehetőségeit, ugyanakkor
igyekszik azonosítani a hiányosságokat és lehetséges veszélyeket.

A sportolói létszámunk egyre inkább megkívánta a saját iroda és edzőközpont, öltözők
létrehozását. Szükségesnek mutatkozott egy olyan, az egyre növekvő igényeknek megfelelő
egyesületi tér kialakítása, amely az adminisztratív igényeknek megfelel, ugyanakkor lehetőséget
biztosít az edzők és az egyesület elnöksége számára, hogy feladatait könnyebben lássa el. Fontos volt
a központi iroda kialakítása azért is, hogy az egyesület csökkenteni tudja a más intézményektől,
egyesületektől való helyszín iránti függőséget.
2016-ban megtörténtek az első lépések, amelyek biztosítják ezt az igényt. A 2017. év feladatai
között szerepelt a megkezdett út és munka további egyengetése és a projekt elképzelés
megvalósítása, tervek, engedélyek, közműfejlesztés, parkolók kiépítése.
2020-ban átadásra került az otthonunk, amire 10 éve az alapításunk óta vártunk, de lassan
bővítésre szorul a megszaporodott feladatok végett.
20222 -ben a terveket szeretnék megcsináltatni.
Kiskunhalas, 2022. 06. 20.
Dervaderics Gábor
szakmai vezető

1
6

