Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály 2013-2014. évi beszámolója
Szakosztályunkat 2013-2014 évben a nyugodt, kiegyensúlyozott szakmai munka jellemezte. Egy
felnőtt csapat és hat utánpótlás csapat versenyeztetését szerveztük. Korosztályaink: U7, U9, U11,
U13, U16, U19, felnőtt.
Szakmai beszámoló:
Az U7-es korosztályunk a legkisebb, melyet óvodás és első osztályos gyerekek alkotnak. Itt a fő cél
megszerettetni a kicsikkel a mozgást, főként a labdával történő játékot. A gyermekek játékosan
tanulják a labdarúgás alapjait. Ez a korosztály is részt vesz az országos Bozsik programban, ahol
nagyon jó hangulatú meccseket játszanak, illetve játékos feladatokat hajtanak végre. Edző: Tóth
István
Az U9-es korosztályt a második, harmadik osztályos gyerekek alkotják, ahol még szintén játékos
formában tanulják a labdarúgást, de a gyerekek egyéni technikai fejlesztése is folyik, mind
mozgáskoordináció, mind labdabiztonság terén. Kezdik elsajátítani a csapatjáték alapjait. Ez a
korosztály is részt vesz a Bozsik programban. 20*40-es pályán, 3*2 méretű kiskapura játszanak. Edző:
Tóth István
Az U11-es korosztályt a negyedik, ötödik osztályos gyerekek alkotják. Itt a cél a gyerekek egyéni
fejlesztésének folytatása, páros- és csapatjátékok gyakorlása, mozgáskoordinációjuk fejlesztése,
labdabiztonság növelése, lestaktika bevezetése és gyakorlása, mindemellett további játékos
labdagyakorlatok alkalmazása. Ez a korosztály is részt vesz a Bozsik programban. 30*50-es pályán,
5*2 méretű kapura játszanak. Edző: Miklós Gábor
Az U13-as korosztályt a hatodikos és hetedikes gyerekek alkotják. A gyerekek folyamatos egyéni
fejlesztése mellett, tovább fokozzuk a labdabiztonságot. Egyre nagyobb szerepet kap a csapatjáték, a
többféle taktikai játékrend gyakorlása, a lestaktika, az emberfogás, a támadó és védekező felállás. Ez
a korosztály is részt vesz a Bozsik programban. 40*60-es pályán, 5*2 méretű kapura játszanak. Edző:
Hajdú Sándor
Az U16-as korosztály a nyolcadikos, kilencedikes, tizedikes gyerekekből áll. Ők már nagypályán
játszanak, ugyanazon szabályok szerint, mint a felnőttek, valamint ugyanazokat a labdás
gyakorlatokat, koordinációs feladatokat hajtják végre. A csapat a megye I. bajnokságban szerepelt.
Edző: Szász Csaba, Tóth István
Az U19-es korosztály, az utánpótlás nevelésünk utolsó állomása. Felkészítjük a játékosokat mind
technikailag mind állóképességileg és tovább erősítjük bennük a labdarúgás szeretetét, a
csapatmunkát és az egymásért való küzdést. Ezekből a játékosokból szeretnénk majd folyamatosan
feltölteni a köröstarcsai felnőtt csapatot. Reméljük, hogy egészséges, mozgáskedvelő sportolókat
nevelünk. A csapat a megye III. bajnokságban szerepelt. Edző: Varga Lajos, Bokor Mihály.
Eredményeink:
Felnőtt csapatunk a megye III. bajnokság „A” csoportjában szerepelt, ahol 7. helyen végzett,
teljesítve a vezetőség által elvárt tervet (4-8 - helyig). A csapatunk a 2013-2014-es évadra nagy
változáson ment keresztül. Több meghatározó játékosunk távozott, melyeket fiatal tehetséges

játékosokkal próbáltuk pótolni. Sajnos Köröstarcsa hátránya, hogy mindkét szomszéd településünk /
Mezőberény, Körösladány / próbálja leigazolni a tehetségesebb játékosokat. Mi persze ennek is
örülünk, mert így legalább az általunk nevelt játékosok magasabb osztályokban is kipróbálhatják
képességeiket. Később visszatérve tudásukkal erősíthetik csapatunkat.
U19: A csapat a megye III. bajnokságban a negyedik helyen végzett. Sokáig harcban állt az
éremszerzésért is, de sajnos az utolsó fordulóban egy –két váratlan vereség ezt meghiúsította. A
szakosztályvezetés nagyon büszke a csapatra, hiszen a legtöbb gólt ők rúgták, szám szerint 133-at. A
gólkirályi címet is köröstarcsai labdarúgó szerezte meg, Gyebnár István 54 góllal. Gratulálunk neki, a
csapatnak és az edzőknek is.
U16: A csapat a megye I. osztályban szerepelt, amely kissé erősnek bizonyult, mert a mi játékosaink
átlagéletkora volt a legfiatalabb. Ebben a korban egy-két év is sokat számít. Ennek ellenére tisztelet
illeti a játékosokat, hogy végig küzdötték a bajnokságot a náluk idősebbekkel szemben. A
bajnokságban 14. helyen végeztek.
U13: A csapat elsősorban a Bozsik programban szerepelt, de számos meghívásos tornán is részt vett.
Mezőberény Farsang kupa, 4. helyezés,
Kétsoprony Május 1. kupa, 1. helyezés, a torna gólkirálya Hajdú Bence játékosunk.

Kétsoprony Május 1. kupa U11-es és U13-as csapat is 1. helyezés
Gyomaendrőd Rózsa kupa, 4. helyezés
Köröstarcsa Pünkösd kupa, 1. helyezés, legjobb hazai játékos Nyeste Márkó.
Kétsoprony Szent István kupa,1. helyezés, a mezőny legjobb játékosa Horváth Sándor játékosunk lett.

K
étsoprony Szent István kupa,2014.08.20. U13-as csapat 1. helyezés, U11-es csapat 2. helyezés
U11: A csapat a Bozsik programon kívül szintén sok meghívásos tornán vett részt és szép
eredményeket értek el. Ezeken a tornákon általában tíz csapat szerepel, így mindenki hat meccset
játszik.
Kétsoprony Május 1. kupa, 1. helyezés, a torna gólkirálya Puskás Péter és a legjobb kapus Tóth Ákos
játékosunk.
Gyomaendrőd Rózsa kupa, 3. helyezés
Szeghalom Kakaó kupa, 4. helyezés
Köröstarcsa Pünkösd kupa, 3. helyezés, a legjobb hazai játékos Schmél Zoltán.
Kétsoprony Szent István kupa,2. helyezés, a torna gólkirálya Puskás Péter játékosunk.

Kétsoprony Szent István kupa,2014.08.20. Horváth Sándort az U13 legjobb játékosának választották,
Puskás Péter az U11 gólkirálya lett.
U9 és U7: A csapatok a Bozsik programban vesznek részt, ahol a játék szeretete, a szép csel, a szép
passz, a jó szerelés a fontos és itt mindenki győztes.
Terveink:
A 2014-15. bajnoki évben a Bozsik programban szeretnénk indítani az U7, az U9, az U11, és U13
gyermekcsapatainkat és a megyei bajnokságban indítanánk az U16-os korosztály helyett az U14-es
csapatot.
Az U19-es csapatunk a megye III. osztályban fog szerepelni. A csapat magjához beépítésre kerülnek
az U16-ból felkerülő gyerekek. A csapat tagjai: Nyeste Dávid, Kerekes András, Burai Balázs Sándor,
Gyebnár István, Rövid Károly Márk, Zsákai László, Bozsányi Norbert, Bakó Gergő, Puskás Sándor,
Putnoki Dániel, Kiss Zoltán,Burai József, Szentpéteri Máté, Balogh Imre Mihály,Földesi László,Kovács
Tamás, Nyeste Viktor, Petneházi Roland. Az U19-es csapatunk reméljük az idei szezonban is az első
ötben végez. Edzőjük továbbra is Varga Lajos és Bokor Mihály.
A felnőtt csapatunkban a 2014-2015-ös szezonra sikerült a meghatározó játékosokat megtartani,
hozzájuk csatlakoztak a visszatért játékosok Tímár Dávid / Mezőberény FC/, Zsombok János
/Szeghalom SE/, felkerült a felnőtt keretbe Bokor Sándor, Keresztesi József, Mészáros Dávid és
visszatért hozzánk régi edzőnk Zsombok Attila.
Keret: Kurucz János, Tóth Gergő, Bartó Róbert Roland, Tímár Dávid ,Zsiga Norbert,
Mészáros Sándor,Vámos Gábor, Bokor Sándor,Tusjak Csaba, Mészáros Dávid, Andrejsi Mihály,
Keresztesi József, Lánczi Sándor, Varga Lajos, Németh Márk, Bögre Tamás, Földi Norbert,

Balogh Ádám, Zsombok János, Tóth István.
Szeretnénk, ha felnőtt csapatunk a tavalyi 7. hely után, idén az első hatban végezne. Ehhez továbbra
is várjuk a hazai meccseken szurkolóink bíztatását. Köszönetet mondunk azoknak a cégeknek,
vállalkozóknak, magánszemélyeknek, akik a felnőtt csapatot és az utánpótlás csapatokat támogatták.
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