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A koronavírus-járvány a világ sportéletére is jelentős hatással

A labdarúgó-akadémiák életében az elmúlt időszak sikerei,

van. Gondoljunk csak az elhalasztott nyári olimpiai játékokra,

eredményei egyben meghatározzák a következő időszak felada-

esetünkben pedig a rangos nemzetközi utánpótlás-viadalra, a

tait is. A célkitűzések megvalósításához azonban tisztában kell

Puskás–Suzuki-kupára, valamint a 2019/2020-as hazai „csonka”

lennünk azzal, hogy hogyan alkalmazzuk a korosztályos képzés-

utánpótlás-bajnoki szezonra.

ben a szakmai ismereteket. A sportág fejlődése érdekében létre
kell hoznunk közösen egy olyan egységes szakmai megközelítést,

Aktuális szemlénkben kiemelten foglalkozunk akadémiánkon

amelynek alapelveit a magyar labdarúgó-társadalom egésze

a Covid19-járványhelyzet kezelésével, továbbá az alvászavar ki-

iránymutatónak, egyfajta iránytűnek tekint, és amely megőrzi az

alakulásával, illetve annak hatásaival a sportolók szervezetére.

akadémiák szakmai autonómiáját, saját értékeit, hagyományait.

Betekintést nyerhetnek orvosi csapatunk működésébe, mun-

Klubtörténeti visszatekintésünkben ezúttal a 2010/2011-es

kájába, szervezeti felépítésébe. Egészségügyi szakembereinknek

szezon számunkra oly kedves emlékeit idézzük fel, a Fejér megyei

gyorsan alkalmazkodniuk kellett a vírushelyzethez. Fáradhatatla-

Prima díjtól egészen az 1996-os korosztályunk nemzetközi sike-

nul, szigorú protokollt követve mindent megtesznek azért, hogy a

réig (4. hely), amelyet az egyik legrangosabb európai utánpótlás-

koronavírus-fertőzésen átesett labdarúgóink újra egészségesen,

tornán értek el U15-ös labdarúgóink. Nem mehetünk el szó nélkül

megfelelő kondícióban térhessenek vissza a futballpályákra.

első csapatunk történelmi szereplése mellett sem, amelyhez egy-

Azonban a gyógyulás nem egyik napról a másikra következik be,

kori növendékünk, Gyurcsó Ádám jelentős mértékben hozzájárult.

a felépülés folyamatát különböző tényezők befolyásolják, ezért
elengedhetetlen a fokozatosság és az óvatosság elve, a megfele-

Végezetül két kiváló sportemberrel beszélgetünk, az egy-

lő vizsgálatok elvégzése ahhoz, hogy játékosaink vissza tudjanak

kori Vasas-legendával, a jelenleg is akadémiánk kötelékében

térni a versenysportba. Ebben a nehéz időszakban sportszakem-

dolgozó Komjáti Andrással, valamint NB I-es együttesünk meg-

bereink kidolgoztak egy koncepciót, amelynek segítségével lab-

határozó alapemberével, a csapatkapitányi karszalagot viselő

darúgóink számára hatékonnyá, eredményessé tették az otthoni

Szolnoki Rolanddal.

felkészülést, a mindennapokat, sikeresen leküzdve a vírus okozta
térbeli és egyéb akadályokat.
Olvasóink részletesebben is megismerkedhetnek akadémistáink heti képzési programjával. A típushetek az edzések időtartamában, intenzitásában, az alkalmazott módszerekben és a terhelés-pihenés arányának szerkezetében különböznek egymástól.

Barátsággal ajánlom mindenki figyelmébe!
Sportbaráti üdvözlettel:

01.

Liszkai Dezső
Akadémiaigazgató
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Mi is az koronavírus?
A koronavírusokat már az 1960-as évek elején azonosítot-

Maga a Covid19 a SARS-CoV-2 által okozott betegség. Főleg

ták, azonban legtöbb típusuk nem veszélyes. Az általuk okozott

emberről emberre terjed, leggyakrabban cseppfertőzés útján, de

fertőzések nagyon gyakoriak, gyulladást okoznak a felső lég-

előfordulhat tárgyak általi fertőzés is. A lappangási idő 2-10 nap,

utakban, elsősorban az orrban, az orrmelléküregekben vagy a

ennyi idő alatt fejlődik ki a betegség. Ebből kifolyólag a karantén is

torok felső részén. A SARS-CoV-2 a koronavírus hét típusa közül

10 napig tart, noha a legtöbb esetben a 4-5. napon már megjelen-

azon három egyike, amelyek súlyos betegségeket okozhatnak,

nek a tünetek.

mint a 2012 óta ismert közel-keleti légúti szindróma (MERS) és
a hirtelen kialakuló akut légzési szindróma (SARS). Utoljára

A fő tünetek és gyakoriságuk:

SARS-járvány 2003-ban volt, MERS-járványt pedig legutóbb

 láz 99%;

2015-ben Dél-Koreában regisztráltak. 2015 óta sem MERS-, sem

 fáradtság 70%;

pedig SARS-járványt nem jelentettek.

 köhögés 59%;
 étvágytalanság 40%;

2019 decemberében azonban a Kínában kitört járvány után
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a SARS-CoV-2-t új típusú

 légszomj 31%;

koronavírusként azonosította. Hamarosan Kína után több or-

 légúti váladék 27%;

szágban is gyorsan elterjedt a vírus (elsősorban Ázsiában). 2020

 néhány esetben vérrögképződés, amely mélyvénás

januárjának végére már közel 8000 igazolt beteget regisztráltak; a folyamatosan növekedő tendenciát követően végül március 11-én a WHO pandémiának, azaz világjárványnak nyilvánította a Covid19-betegséget okozó vírusfertőzést.
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 testfájdalmak 35%;
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Mik az egészségügyi előírások és miért fontosak?
A megfertőződés leggyakoribb módja, ha egy beteg köhög vagy tüsszent. Ezért fontos a maszk használata.
A porszemcsékre, vízpermetre (pl. zuhanyzóban, zárt térben) kerülő vírusok akár 2 méterre is eljuthatnak. Ezért fontos a távolságtartás.
Fertőzött felületek érintése során a kézre került vírusok az arc, orr, száj, szem megérintésével kerülhetnek a szervezetbe.
Ezért fontos a legalább 20 másodpercig tartó alapos kézmosás és a gyakori kézfertőtlenítés.
Több tanulmány is azt mutatja, hogy a SARS-CoV-2 több órán át fertőzőképes maradhat különböző típusú felületeken, pl.:
– réz: 4 óra;
– karton: akár 24 óra;
– műanyag vagy rozsdamentes acél: 2-3 nap.
Ezért fontos a felületek fertőtlenítése.
Megelőzésként:
 viseljünk maszkot;
 tartsunk távolságot;
 végezzünk rendszeres kézmosást, kézfertőtlenítést.

Tünetek észlelésekor maradjunk otthon!

Visszatérés a sportba
A Covid19 lezajlása után nem kezdhető el azonnal a fizikai terhelés. Mivel a vírus a szívizomsejteket is megbetegítheti, ezért sportolóknál figyelni kell az esetleges szívizom-károsodás jeleit. Fontos az óvatosság és a fokozatosság, a megfelelő vizsgálatok és a későbbi
kontrollvizsgálatok elvégzése. Amennyiben mindent rendben találunk, nyugodtan visszaengedhetjük a játékost a versenysportba.
Protokoll Covid19-pandémia idején a Puskás Akadémián
Akadémiánkon 2020. április 15-től kezdtük meg a munkát, amikor kis létszámmal újraindulhattak az edzések. A visszatérés minden
esetben a szülők beleegyezésével történt. Kezdetben a játékosaink négy edzésen vettek részt, és két éjszakát töltöttek a kollégiumban,
ahol egyágyas szobákban helyeztük el őket. Étkezés alkalmával az étteremben egyszerre 10 játékos foglalhatott helyet egymástól
1,5-2 méteres távolságban, és az ételeket nem maguk, hanem a konyhai személyzet adagolta számukra.
Fő feladatunk az akkori járványügyi helyzetben kettős volt: ne kerüljön be fertőző sportoló vagy dolgozó, és lehetőleg ne fertőződjön meg
senki a benttartózkodás alatt. A feladat megvalósításához szükség volt a sportolók és a dolgozók rendszeres szűrésére, a beköltözés,
illetve a munka felvétele előtt valósult meg. A tesztelést minden esetben ellenanyagokat kimutató gyorsteszttel végeztük, és nagy hangsúlyt fektettünk a folyamatos tájékoztatásra, oktatásra.
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Fertőző személyek kiszűrésének menete:
 Kérdőíves módszerrel tájékozódtunk jelen állapotukról, esetleges panaszaikról, tüneteikről,
utazásuk módjáról és esetleges külföldi tartózkodásukról.
 A szűrés az orvosi épületben, a kapuhoz közel történt. Amennyiben SARS-CoV-2-fertőzés igazolódott, a sportoló ugyanazon
az útvonalon elhagyta az épületet, az akadémia területére nem jött be, a szülők hazavitték. Abban az esetben, ha ez azonnal
nem derült ki, az erre kijelölt helyiségben elkülönítettük.
 Otthonában háziorvosát telefonon tájékoztatta a pozitivitásról.
 Akiknél fertőzés korábbi átvészelése igazolódott, vagy a teszt nem mutatott ki ellenanyagot, a higiénés szabályok betartásával
beköltözhettek a kollégiumba és részt vehettek az edzéseken.

A fertőzés megelőzése érdekében tett intézkedések:
 Ellenanyagot kimutató gyorstesztet végeztünk a játékosok és a dolgozók körében.
 Az akadémián tartózkodó játékosoknál terhelés megkezdése előtt, dolgozók esetében munka felvétele előtt testhőmérséklet
ellenőrzése, regisztrálása történt.
 A játékosokat külön szobákban helyeztük el.
 Külön hangsúlyt fektettünk a takarítási protokoll betartására, a dolgozók képzésére.
 Minden bejárati ajtó közelében kézfertőtlenítőt helyeztünk el.
 Plakátokat helyeztünk ki az akadémia egész területén, amelyek a kézfertőtlenítés helyes módjára és a távolságtartás betartására,
illetve a maszk használatára hívják fel a figyelmet.

A beteg vagy sérült sportolók ellátása a Covid19-járvány idején:
 Betegek ellátása esetén a járványügyi előírások betartása mellett történt a betegvizsgálat. Az egészségügyi stábon kívül
a beteg nem találkozhatott mással az épületben. Ha felmerült a SARS-CoV-2-fertőzés gyanúja, gyorstesztet végeztünk;
ha nem, a betegségnek megfelelő ellátás történt.
 Sérült sportolók ellátása külön helyiségekben történt, Covid19-gyanús esetekkel nem találkozhattak.
 A rehabilitációs kezelőkben egyszerre csak 2 játékos tartózkodhatott, egymástól 2 méter távolságban, maszkban.
Jelen helyzetben a sportolókat és a dolgozókat Ag-gyorsteszttel szűrjük. Fokozott figyelmet fordítunk a panaszok, tünetek jellegére.
Covid19-pozitivitás estén azonnali kontaktkutatás zajlik, és a lehető leghamarabb megtörténik a kontaktszemélyek Ag-gyorsteszttel
történő letesztelése. További intézkedések a hatályos eljárási rendnek megfelelően történnek. Ezekkel a megelőző intézkedésekkel és
kötelezően betartandó higiénés rendszabályokkal biztonságos körülmények között zajlik az edzés és a munkavégzés.
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A szabadság
élménye!

■ HUNGUEST HOTELS
Magyarország egyik legnagyobb szállodalánca, amely három és
négycsillagos szállodáival az egész országot lefedi. Ausztriában
Erdélyben és Montenegróban is várjuk kedves vendégeinket!

■ SZÁLLODÁINK
Wellness- és gyógyszállók, hegyvidéki szállodák, városi szállodák
Magyarország legszebb és legkedveltebb üdülõkörzeteiben.

■ SZOLGÁLTATÁSAINK
Klasszikus gyógykúrák, fitnesz, wellness, szépségkúrák,
konferencialehetõségek, gazdag prograjánlatok.

■ AMI MÉG SZÁMÍT
Minden korosztályra gondolunk gyermek- és nyugdíjas
ajánlatainkkal. Kedvezõ ár-érték arány, barátságos kiszolgálás,
csodálatos környezet és családias szállodák.

Velünk bízhat a sikerben.
www.r-kord.hu

www.hunguesthotels.com
148x210image.indd 1

2019. 11. 08. 10:17
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Bevezetés

Edzői csoportok:

A koronavírus miatt edzőink és játékosaink is otthoni mun-

 Szakmai csoport

kára kényszerültek. Kibillentünk a megszokott kerékvágásból,

 Erőnléti csoport

a napirendünk felborult. A speciális, korábban nem tapasztalt

 Rehabilitációs csoport

helyzet hatalmas kihívást jelentett, de egyben új és kreatív meg-

 Videóelemző csoport

oldások felé terelte vezetőinket és edzőinket. A legfontosabb fel-

 Egyéni képző csoport

adatunk első lépésként az volt, hogy kialakítsunk egy rendszert,
amely mentén hatékonyan és eredményesen tudunk dolgozni. A
játékosoknak hasonló volt a napi teendőjük, mint az akadémián,
de ezt otthon teljesen önállóan kellett végrehajtaniuk. A tanulás továbbra is kötött időben volt, a kiosztott napi edzéstervet

Az erőnléti csoport feladatai (Németh Tamás)
1. Edzéstervek készítése és kiadása
(futóprogram, erőfejlesztő program)
2. Kapcsolattartás a játékosokkal

pedig rugalmas napi időbeosztással hajthatták végre. Ahogyan

10

az akadémián, úgy otthon is felelősségteljesen kellett elvégez-

1. EDZÉSTERVEK: FUTÓPROGRAM, ERŐFEJLESZTŐ PROGRAM

niük a feladatukat. Tudniuk kellett, hogy mi a céljuk, hova akar-

Az erőnléti edzők adták ki a heti programot, amely futóprogra-

nak eljutni, és ezt ebben a helyzetben hogyan tudják megoldani.

mokból és erősítőprogramokból állt. A vírus első hullámának

A segítséget a korosztályok mellett dolgozó edzői stábok tudták

idején a játékosok ugyanazon periodizációs elv mentén folytat-

biztostani. Beszámolónkban kiemelten foglalkozunk az erőnléti

ták a munkát, mint az akadémián, viszont egyes feladatokat át-

és a rehabilitációs/prevenciós programok bemutatásával.

alakított formában kaptak meg.
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A HÉT FELÉPÍTÉSE: FUTÓPROGRAM
Hétfő, szerda (a hét típusához alkalmazkodva, a sorozat-

Kedd, péntek (a hét típusához alkalmazkodva, a sorozat-

terhelést és a terhelés-pihenés arányát figyelembe véve):

terhelést és a terhelés-pihenés arányát figyelembe véve):

Csapatedzést helyettesítő program:

Futballkondi és kisjáték:

 Bemelegítés-protokoll

 Bemelegítés-protokoll

 Szökdelőprogram

 Futballkondi

 Mérkőzésjátékot helyettesítő futás

 Kisjáték – a kisjátékot helyettesítő feladatokat hetente

(hétfőn intervallfutás, szerdán folyamatos

változó agilitáspályán hajtották végre a játékosok,

magas intenzitású futás).

ahol mechanikai terhelést kaptak.
Szombat: Mérkőzést helyettesítő folyamatos futás.
Csütörtök, vasárnap: Pihenőnap.
Regenerációs hét: 3 alkalommal folyamatos futás
(2 Fartlek-futás, 1 intervallterhelés).

A HÉT FELÉPÍTÉSE: ERŐFEJLESZTŐ PROGRAM
Alapesetben a kondicionálásban történt kisebb változás. A megszokott heti 2 kondiedzés helyett az otthoni időszak alatt heti 3-ra növeltük a foglalkozások számát. Ezek terheléseinek eloszlása is valamelyest eltér az akadémiai rutintól.
Napok: hétfő, szerda, péntek.
Program: erő-állóképesség.
Feladattípusok: funkcionális, stabilizációs: felsőtest, alsótest, törzs.
Regenerációs hét: 2 alkalom (stabilizáció).
Otthoni kondi- és futóprogram (U16)
04.20.
(hétfő)
Bemelegítés

04. 21.
(kedd)
Bemelegítés

Szökdelés

04.23.
(csütörtök)

Bemelegítés

04.24.
(péntek)
Bemelegítés

04.25.
(szombat)

04.26.
(vasárnap)

Bemelegítés

Szökdelés
44x2’’/45’’

2×12’
intervallfutás

04.22.
(szerda)

4 gyakorlat:
• 12×15 m sprint
• 11×5 m oda-vissza sprint
• 11×5 m támadómozgás, védekezőmozgás oda-vissza
• 10×10 m L-futás (5–5 m)

30 perc egyéni
gyakorlás
(labdával)

22×2’’/45’’
2 gyakorlat:
• 11x15 m sprint
• 11x5 m oda-vissza sprint
Pihenő

45’ folyamatos futás
2 percenként 20’’
lendületes;
tempó: 5’/1000 m

2×12’ intervallfutás
(80%)

Pihenő

2×5×20”/45”
(agilitáspálya)

4×5×20”/45”
(agilitáspálya)

Sorozatok között 3’ pihenő

Sorozatok között 3’ pihenő
Kondi

Kondi

Kondi

1. táblázat. Egy játékos heti kondicionális programja
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03. A Covid19-járványhelyzet kezelése a Puskás Akadémián: Szakmai stábunk mindennapi működése – Németh Tamás, Budai Bettina, Kanta Szabolcs

2. Kapcsolattartás a játékosokkal: telefonbeszélgetés és telefonüzenet formájában
Vasárnap este minden játékos megkapta a következő heti programot pdf formátumban.
Telefonbeszélgetés: heti 2 alkalommal (hétfő, csütörtök):
 Heti programegyeztetés (hétfő)
 Előző heti programértékelés (hétfő)

al
á
iB

 Érdeklődés

Ba
kt

 Kérdések megválaszolása

zs

 Beküldött videók monitorozásakor észlelt hibák javítása

 Állapot (egészségi állapot, sérülés, pihenés)
 Rendkívüli helyzet/probléma kezelése (változó)
Üzenet segítségével: folyamatos kapcsolattartás:
 Kérdések megválaszolása
 Hibajavítás

A REHABILITÁCIÓS CSOPORT FELADATAI (BUDAI BETTINA)
Az erőnléti és a labdás technikai edzések mellett a prevenció is kiemelt szerepet kapott ebben az időszakban. A korábbi sérülések,
illetve a féléves felmérések alapján minden játékos személyre szabott gyakorlatsort kapott, amelyet kétnaponta hajtottak végre. A prevenciós gyakorlatok főként a törzs és a csípő stabilitására, mobilitására koncentráltak. Mindemellett a leggyakrabban előforduló izomsérülések megelőzésére különböző excentrikus feladatokat kaptak a játékosok. Az időszak lezártával és a kiadott gyakorlatok elvégzése
után az idény eleji felmérések csapatszinten és egyénileg is javulást mutattak, minden célzott területen. Az elvégzett munka és a közben
megszerzett tapasztalataink alapján kijelenthető, hogy sikeres időszakon vagyunk túl. Az alkalmazott módszerek, gyakorlatok és azok
progresszív változatai a továbbiakban a többi korosztály számára is hatékonyak lehetnek.

Példafeladatsor: törzsizom-, adduktor-, hamstringserősítés, bokamobilizáció
1.

12

Mélyhasizom aktivizálása lábemeléssel, 3×20

PUSKÁS AKADÉMIA SZEMLE • 2020/2. évfolyam, 2. szám

03. A Covid19-járványhelyzet kezelése a Puskás Akadémián: Szakmai stábunk mindennapi működése – Németh Tamás, Budai Bettina, Kanta Szabolcs

2.

Mélyhasizom lábemeléssel és csípőforgatással, 3×20

3.

Csípőleengedés, -emelés álló helyzetben, 2×3×10

4.

Clams (tárogatás oldalfekvésben) gumiszalaggal (miniband), 2×3×15
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5.

Copenhagen adduction (level 2), 2×3×30”

6.

Hamstrings curl (kétlábas labdabehúzás), 3×10

		

- csípőemelés

		

- gyors behúzás 1”, lassú kiengedés 5”

7.

14

Reverse nordic (térdből hátradőlés, majd vissza) 3×10
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8.

Csípőaddukció és external rotatio fitballal 2×3×10

9.

Boka körüli izmok erősítése gumiszalaggal

a)

Dorsal flexio 3×20

b)

Plantar flexio 3×20
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c)

Eversio 3×20

d)

Inversio 3×20

10. Bokamobilizáció, 5×10
		

16

- knee to wall
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- Bokaflexio talusfixációval talusfixációval (manuális vagy gumiköteles)

11.		 Adduktorok nyújtása 3×20”, aktív hamstringsnyújtás 3×20”

AZ EGYÉNI KÉPZŐ CSOPORT FELADATAI (KANTA SZABOLCS)
Az akadémia játékosainak az egyéni képző csoport labdás technikai feladatokat adott hetente, napi lebontásban. Olyan gyakorlatokat terveztünk amelyeket lakásban is végre lehetett hajtani. Akiknek volt lehetőségük nagyobb helyen, akár pályán edzeni, azok speciális
feladatot kaptak (lövések, szabadrúgások gyakorlása), akik viszont a lakásba kényszerültek, azok egyszerűbb alaptechnikai feladatokat
végeztek, zömében labdaérzékelő gyakorlatokat kaptak.
Hétfő:

Átadások/átvételek (lehetőségekhez mérten falról vagy más felületről visszajövő labda kezelése).

Kedd:

Labdaérzékelés.

Szerda:

Fakultatív.

Csütörtök: Átadások/átvételek (lehetőségekhez mérten falról vagy más felületről visszajövő labda kezelése).
Péntek:

Labdaérzékelés.

A feladatokat a játékosok digitális rajzok és videók formájában kapták meg. Az elvégzett gyakorlatok videóit a korosztályos edzőiknek
küldték vissza. Ezeket a felvételeket az egyéni képzésért felelős edzők a kiemelt játékosokról bekérték, elemezték és ki is értékelték.
Az egyéni képzők heti szinten tartották a kapcsolatot a kiemelt játékosokkal. Érdeklődtek az állapotukról, és versenyeket, kihívásokat szerveztek nekik. Ebben az időszakban tehát alkalom nyílt az alaptechnikai elemek gyakorlására, amit a gyerekek maximálisan teljesítettek.

VÖRÖS JÓZSEF
ügyvédi iroda
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KAPCSOLATTARTÁS A STÁBBAL
Minden stáb hetente prezentációt készített a vezetők felé, hogy jelen helyzetben hogyan foglalkoztatta és ellenőrizte a játékosokat.

-

üzenet formájában (folyamatosan),

-

telefonbeszélgetés formájában,

-

videóbeszélgetés formájában.

K
Gr ék m
ub ez
er b e
Zs n
om
bo
r

KAPCSOLATTARTÁS:

FELADATOK:
Székely Gábor vezetőedző:
-

Stábmunka szervezése;

-

Oktatóprogram (QUIZ teszt tervezése és lebonyolítása).

Kiss Márton pályaedző:
-

Motivációs program;

-

TalentX-rendszer kezelése (edzések tervezése, naplózása);

-

Ügyességi versenyek szervezése, lebonyolítása;

-

Játékosok nyomon követése;

-

QUIZ teszt szervezése, tervezése.

Németh Tamás erőnléti edző:
-

Kondicionális programok, edzések monitorozása;

-

Kapcsolattartás a játékosokkal, QUIZ teszt tervezése.

-

Prevenciós-korrekciós feladatok;

-

Sérült játékosok nyomon követése.

Csordás Szabolcs videóelemző:
-

Mérkőzéselemzés, videóanalízis
(saját, ill. a QUIZ teszthez jelenetek szerkesztése);

-

HUDL-rendszer naprakészen tartása;

-

Videókonferencia-stábértekezlet lebonyolítása;

-

QUIZ teszt tervezése.

Kanta Szabolcs egyéni képző:
-

Labdás technikai gyakorlatok összeállítása
heti rendszerességgel, napi bontásban;

-

Kapcsolattartás az U16-csapat kiemelt játékosaival,
videóanyagaik bekérése és elemzése;

-

Egyéni Képzési program játékosainak
ügyességi feladatok szervezése

18
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Budai Bettina fizioterapeuta:

03. A Covid19-járványhelyzet kezelése a Puskás Akadémián: Szakmai stábunk mindennapi működése – Németh Tamás, Budai Bettina, Kanta Szabolcs

Székely Gábor
vezetőedző:
koordinálás

Németh Tamás
erőnléti edző:
kondicionálás,
napi kapcsolattartás

Kiss Márton
asszisztens edző:
motivációs program

Budai Bettina
fizioterapeuta:
prevenció, rehabilitáció

Csordás Szabolcs
videóelemző:
mérkőzéselemzés

Deli Zoltán
kapusedző:
kapusok menedzselése

Kanta Szabolcs
egyéni képző:
labdás technikai
gyakorlatok

Összegzés, értékelés
Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy az edzői cso-

tudják fenntartani figyelmüket, és gyorsabban fáradnak. Az ott-

portok és a stábok együttműködése hatékonynak bizonyult. Cé-

hon elvégzett foglalkozás nem volt olyan intenzív, és nem ugyan-

lunk az volt, hogy mind fizikálisan, mind kondicionálisan, mind

azt a hatást érte el, mint egy csapatedzésen. Akadémistáink az

pedig motivációs téren szinten tudjuk tartani labdarúgóinkat.

otthoni munka során kevesebb külső ingert kaptak. Ezekből arra

A visszatérő játékosok újbóli felmérése során szerzett adatok

következtettünk, hogy a csapatedzésekben a játékosok egymás-

arról tanúskodtak, hogy az erőfejlesztésben és a mozgásszervi

ra gyakorolt motivációs hatása befolyásolhatja az aktuálisan

korrekcióban elértük a kívánt hatást. Ez annak köszönhető, hogy

folyó fizikai munka hatékonyságát. Összességében kijelenthető,

az akadémián korábban végzett gyakorlatokat a játékosok ott-

hogy jól vizsgáztunk ebben a komplikált időszakban, és ha eset-

hon eredményesen tudták alkalmazni. Az állóképességi progra-

leg hasonló problémával kell megküzdenünk a jövőben, akkor

mot bár játékosaink precízen végrehajtották, azt figyeltük meg,

már lesz kiindulóalap a helyzet kezelésére.

hogy a kiscsoportos foglalkozásba visszatérve rövidebb ideig
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04.

Képzési feladatok a heti programban
Liszkai Dezső

,,Ma megteszem, amit mások nem, és holnap
elérem, amire ők nem képesek.”
		

Jerry Rice

Bevezetés
Az akadémiai rendszer lényege olyan tehetségek képzése és

A játékosoknak tudniuk kell kis területen birtokolni a labdát, ami

fejlesztése, akik korosztályuk legjobbjai, és tehetségüket a csa-

megköveteli a gyors átadásokat, átvételeket, a gyors játékot,

patjátékban fogják kibontakoztatni. Ha egy játékos a kiválasztá-

így a képzési célok meghatározásánál ezeket a tényezőket kell

si folyamatok eredményeként bekerül az akadémiára, még nem

figyelembe venni. A képzés, nevelés középpontjában a kreatív,

kész játékos, ő még nem futballista, csak egy lehetőség, akit az

egyéni megoldásokra képes, pozitív gondolkodású, a győzelem

adottságai révén fejleszteni és tanítani lehet. Akadémiai képzé-

kivívására képes játékos áll. A játékossá válás tényezői közül a

sünk középpontjában az egyéni képzés áll – mind technikailag,

tökéletes technika, a helyzetmegoldó képesség magas színvo-

taktikailag, kondicionálisan, mind mentális, nevelési és oktatási

nalának elérése kerül előtérbe, párhuzamosan a csapatjáték

megközelítésből. „Játékoskaraktereket” képzünk, akik majd si-

feladatainak oktatásával.

keresen megállják a helyüket a felnőttfutballban. Ki kell alakítani az ő egyéni játékstílusukat, személyiségüket, fizikumukat.

Az akadémia képzési programja az U14-es korosztálytól
kezdődően az U21-esig magába foglalja az elérni kívánt célo-

Az akadémia életében az előző időszak sikerei, eredményei

kat és az elvégzendő feladatokat. Ezt az időszakot az életkori

mindig meghatározzák a következő időszak feladatait. Elemez-

sajátosságoknak megfelelően képzési szakaszokra bontjuk.

ni kell, miben voltunk jók, miben voltunk gyengébbek, hogyan

Meg kell tervezni, hogy ezekben a szakaszokban mi lesz a

tudunk továbbfejlődni. A célok és a célokhoz vezető feladatok

hangsúlyos fejlesztési, képzési feladat. A szakaszok egymásra

meghatározásához tisztában kell lenni azzal, hogy mi jellemző

épülnek, és a növekvő terhelés elve alapján biztosítják a folya-

a modern labdarúgásra, illetve a modern játékosra. A futballtel-

matos fejlődést a játékos számára. A tervezés ciklusokra bontja

jesítmény alapja a kondíció, meghatározója azonban a játékosok

az egész éves munkát. Ezek általában többhetes szakaszok, cik-

magas fokú technikai-taktikai tudása, kreativitása, játékkészsége,

lusonként spirálisan ismétlődő feladatokkal, programokkal,

továbbá a csapatjáték minősége és a játék tudatossága. A játék fel-

egyre magasabb teljesítési szinten. A ciklusokon belül el kell

gyorsult, a terület leszűkült, az ellenfél nyomása megnőtt. A tér-,

érni, hogy a játékosok a lehető legjobb teljesítményre legye-

idő- és dinamikai tényezőknek ebben a sűrűjében magas fokú já-

nek képesek. Nemcsak a korosztályra lebontott követelmény-

tékkészségre, hatékony alkalmazott technikai tudásra, játék-anti-

szintnek kell megfelelni, hanem fontos az is, hogy a játékosok

cipációra, mentális erőre, harcosságra van szüksége a játékosnak.

önmagukhoz képest mennyit fejlődnek a képzés folyamán.
A képzési ciklus legkisebb egysége a hetekre lebontott prog-

A csapatjátékra jellemző, hogy mindkét csapat próbálja az aka-

ram. Egy ciklus általában négy hétből épül fel, és három külön-

ratát ráerőltetni az ellenfélre, letámadni és visszatámadni az

böző típusú hetet alkalmazunk a tervezésben:

ellenfél térfelén, gyors, agresszív előretörésekre keres alkalmat
és lehetőséget.
20
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A típushetek az edzések időtartamában, intenzitásukban, az alkalmazott módszerekben és a terhelés-pihenés arányának szerkezetében különböznek egymástól. A program sajátossága, hogy a különböző képességeket párhuzamosan, azonos idősíkban tudjuk fejleszteni,
és a feladatok ciklikus ismétlődése biztosítja a hosszú távú folyamatos fejlődést. A heti programban a képességfejlesztéssel párhuzamosan jelenik meg a csapatjáték oktatása, a posztspecifikus képzés, a technikai tudás egyéni fejlesztése, valamint az egyéni képzése is. Ezek
a képzési elemek, módszerek és foglalkozások (tulajdonképpen a teljes heti program felépítése) összhangban vannak és teljes mértékben
alkalmazkodnak a játékosok iskolai tanrendjéhez, terheléséhez.
Heti program felépítése
A heti programot a mérkőzés napjától építjük fel, ez általában szombat. A programon belül három nagyobb szakaszt különböztetünk meg:
I. Mérkőzés és regeneráció: M.; M+1. nap
II. Fejlesztés: M–5.; M–4.; M–3. nap
III. Felkészülés és mérkőzés: M–2.; M–1.; M. nap
SZOMBAT

M.

Mérkőzés
Regeneráció

Mérkőzés

VASÁRNAP

M+1. nap

Pihenőnap

Regeneráció

HÉTFŐ

M–5. nap

Csapatjáték

Fejlesztés

KEDD

M–4. nap

Futballkondíció
Posztspecifikus képzés

Felkészülés

SZERDA

M–3. nap

Csapatjáték

CSÜTÖRTÖK

M–2. nap

Futballkondíció
Posztspecifikus képzés

PÉNTEK

M–1. nap

Csapatjáték

SZOMBAT

M.

Mérkőzés

Fe
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I. Mérkőzés és Regeneráció: M. és M+1. nap
Ideális esetben a mérkőzés utáni első 48 óra a regenerációról és a pihenésről szól. A mérkőzés után az energiaraktárak kimerülnek,
az egész szervezet megpróbál a mérkőzésterhelés után helyreállni, helyreállítani, újra egyensúlyba kerülni. A pihenés is hozzátartozik a
heti terheléshez. A pihenőidő, pihenőnap elhanyagolása vagy elhagyása túlterheléshez, kifáradáshoz, kiégéshez, sérüléshez vezethet.
Optimális esetben a mérkőzés utáni első (M+1.) nap regeneráció, a mérkőzés utáni második (M+2.) nap pedig teljes pihenő, szabadnap.
Az iskolai elfoglaltság miatt egyetlen szabadnapja van a játékosoknak, ez a vasárnap. Mivel akadémiánk bentlakásos intézmény, így
a szabadnapokból is sok időt elvesz az utazás. Ezeken a napokon kellene egy regenerációs edzést beiktatni, de a fentiek miatt ez nehezen
megvalósítható. A kényszermegoldás így az, hogy a mérkőzés után történik meg a regenerációs foglalkozás, ha megoldható, majd az M+1.,
tehát a mérkőzés utáni első nap (vasárnap) teljes pihenőnap.

II. Fejlesztés: M–5…4…3. nap
Hétfő
M–5. nap

Kedd
M–4. nap

Szerda
M–3. nap

Csütörtök
M–2. nap

Péntek
M–1. nap

7.30

Iskola

Iskola

Iskola

Iskola

Iskola

11.00

Iskola

Futballkondi 1

Iskola

Iskola

Iskola

Iskola

Technikai edzés
90’

Iskola

Egyéni Képzési
program 60'

Iskola

13.00

ebéd

ebéd

ebéd

ebéd

ebéd

13.30

Iskola

Iskola

Iskola

Iskola

Iskola

KONDI 60’

Egyéni Képzési
Program 60’

KONDI 60’

Futballkondi 2

Egyéni
gyakorlás 30’

16.00

Csapatjáték 90’
BM, C1, C2, C3
Labdaszerzés 1

Posztspecifikus
edzés
90’

Csapatjáték 90’
BM, C1, C2, C3
Labdaszerzés 2

Posztspecifikus
edzés
90’

Csapatjáték 90’
BM, C1, C2, C3
Befejezések

19.00

vacsora

vacsora

vacsora

vacsora

vacsora

935’

150’

240’

150’

150’

120’

2. táblázat. Példa részletes heti programra
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Szombat
M.

Vasárnap
M+1. nap
Pihenő

Mérkőzés

30’+95’

04. Képzési feladatok a heti programban – Liszkai Dezső

Hétfő
Az akadémiára játékosaink vasárnap este vagy hétfő reggel

vissza, amelyet 6-8 hetes maximáliserő-fejlesztés követ. Miután

érkeznek vissza. Délelőtt iskolai tanításon vesznek részt, amely

ezt sikeresen zártuk, a szezon hátralévő részében robbanékony-

minden reggel 7.30-kor kezdődik.

ság-fejlesztéssel foglalkozunk. A hétfői edzés kondiprogramja

A hétfői edzés előtt rövid elemzés történik a mérkőzésről,
videórészletekkel bemutatva a csapatnak a hétvégi mérkőzés
pozitívumait és negatívumait. Ez az elemzés meghatározhatja
az aznapi és az utána következő edzések céljait és feladatait.

után csapatjáték-foglalkozás következik, de ennek ismertetése
előtt fontos kitérni a stílusjegyekre.
Csapatjáték-oktatás során meg kell határozni és be kell építeni az akadémia stílusát, játékalapelveit. Stílus az, amiben egy

Délután egyénre szabott erősítőprogrammal indul a hét,

csapat megjeleníti a tudását, és amiben egy adott játékos az

amelyet az OPT-modell alapján építünk fel játékosainknál. Kez-

egyéni felkészültségét, hozzáértését meg tudja mutatni. Ebből

désképpen stabilizációval és az erő-állóképesség fejlesztésével

kifolyólag a játékstílus lehet globális koncepció, amelyben tes-

foglalkozunk 6 hétig, amit 6 hetes hipertrófiás vagy maximá-

tet ölt az akadémia filozófiája és a modern labdarúgás elvárásai.

liserő-fejlesztés követ. Az erőfejlesztés blokkot testösszeté-

A stílus megtanulásának és megtanításának színtere az edzés,

tel-mérés előzi meg, amelynek eredményei segítenek minket a

megnyilvánulására pedig a mérkőzés ad lehetőséget. A stílus

megfelelő módszer megválasztásában. Végül 6 hetes robbané-

ugyanakkor egy vertikum, avagy egy olyan folyamat, amely át-

konyság-fejlesztéssel zárjuk az őszi szezont. A tavaszi szezon

fogja az oktatást, képzést és nevelést a gyermekkortól a felnőtt-

esetében – játékosaink téli szünetből való visszajövetele után

korig, és amely képviseli egy akadémia labdarúgó-kultúráját,

– újabb stabilizációra és erőállóképesség-fejlesztésére térünk

elképzelését a gyerekfutballtól egészen az első csapatig.

Kapus — Pécsi Ármin
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Akadémiánkon 14 stílusjegyet határoztunk meg:
1. Abból indulunk ki, hogy nem nálunk van labda,
meg kell szerezni azt.

8. Labdaszerzésből azonnal támadunk.
9. Fontos a „második labdák” begyűjtése.

2. Párharcok kikényszerítése támadásban és védekezésben.

10. Labdabirtoklásban direkt játékra törekedünk.

3. Labdaszerzésben ,,hálóelv” alkalmazása.

11. Kontrajáték a saját térfélen szerzett labdával,

4. Nem posztokban, hanem szerepekben,

ha van rá lehetőség.

játékhelyzetekben gondolkodunk.

12. Fontos az ellenfél 16-osának támadása.

5. Elvesszük az ellenfél területét, idejét, labdáját;
akaratunkat ráerőltetjük ellenfelünkre.

13. Légy kezdeményező, cselezz, lőj,
használd a kreativitásodat.

6. Agresszív letámadást alkalmazunk.

14. Legyél győztes karakter, egyedi tudással,

7. Mindenki védekezik.

de tudj csapatban dolgozni.

A labdaszerzés megszervezése a győzelem legfontosabb pillére, ezért csapatjátékunk stratégiai kiindulópontja az ellenfél labdabirtoklása, így magát a játékunkat, edzéseinket és kondicionális felkészítésünket is ehhez igazítjuk. Ezt a stratégiát kizárólag akkor
tudjuk minőségben megjeleníteni a pályán, ha játékosaink rendelkeznek a megfelelő kondicionális szinttel, technikai képzettséggel
és személyiségjegyekkel.
Csapataink hadrendjére jellemző a 4 védős, 4 középpályás, 2 támadós játék. A középpálya geometriai elhelyezkedése mérkőzéstől, ellenféltől vagy játékoskerettől függhet. Ugyanígy a két támadójátékos elhelyezkedése is. De alapvetésben a formációnk 4-4-2-es
felállásnak felel meg.
Mivel csapatjátékunk kiindulópontja az ellenfél labdabirtoklása, cél, hogy ilyenkor is befolyásolni tudjuk a játékukat. Ennek eszköze, hogy leszűkítsük területüket, időkényszert alkalmazzunk, és állandó nyomás alá tudjuk helyezni őket labdabirtoklásuk és játékszervezésük során. Az ellenfél labdabirtoklását, avagy a labdaszerzést kétfelé osztjuk:
1. Labdaszerzés a saját térfélen; 2. Labdaszerzés az ellenfél térfelén.

Ellenfél labdabirtoklása

Labdszerzés
saját térfélen

Labdaszerzés
ellenfél térfelén

Kontrajáték

Gyors
befejezés

Játék
felépítése,
szervezése

Támadás
felépítése,
szervezése

1. ábra. Az ellenfél labdabirtoklásának felosztása
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A labdaszerzés a saját térfélen azonnal kapcsolódik a játék felépítésével, szervezésével, vagy ha van rá mód, kontrajátékkal.
A labdaszerzés az ellenfél térfelén gyors befejezést kíván, vagy ha erre nincs mód, a labda biztonságba juttatása után megkezdődik
a támadás felépítése, szervezése. Ide tartozik az oktatási programban az is, hogy mi történik akkor, ha nem sikerül a labdaszerzés,
hogyan rendezzük a vonalainkat, kezdjük meg a labdaszerzést egy másik helyzetben.
Labdaszerzés saját térfélen, de mikor? Akkor, ha az ellenfelünk domináns, nem lehetséges a „magas” védekezés, és tudatosan magunkra húzzuk őket, hogy a védelmi vonala mögötti területek megnyíljanak.

Domináns
ellenfél

Elhibázott magas
védekezés

LABDASZERZÉS SAJÁT TÉRFÉLEN

Megfelelő karakterek
hiánya a letámadáshoz

Fa
rk

as

Be

nd

eg

úz

Tudatosság
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Labdaszerzés az ellenfél térfelén, de mikor? Ha mi tudunk dominálni, alkalmazható a „magas” védekezés, ez sikeres, és lehetőségünk
nyílik hatástalanítani ellenfelünk játékszervezését.
Mindkét labdaszerzési módnál fel kell készíteni a játékosokat sikeres és sikertelen labdaszerzés utáni játékfolytatásra. A hétfői csapatjátékedzés fő célja a labdaszerzés a saját térfélen. Ezen belül a feladatok a következők:

Védőzónában:

Mindkét területre jellemző a párharcok kikényszerítése,

-

mélységi beinduló követése,

a labda biztonságba juttatása. A labdaszerzéssel együtt kerülnek

-

átadási sávok lezárása,

oktatásra az átmeneti helyzetek feladatai:

-

társ biztosítása szélességben és mélységben,

-

labdaszerzés utáni területnyitás,

-

kapu előterének védelme,

-

gyors játékfelépítés, kontrajáték felépítése,

-

ellenfél támadóinak kiiktatása.

-

területkiürítés,

-

üres terület képzése, üres területre való játék.

Középső zónában:
-

területvédekezés,

Amennyiben nincs lehetőség a kontrajátékra, akkor kezdődik

-

védelmi láncok kialakítása,

a játék felépítése. Ennek feladatai:

-

terület szűkítése,

-

középpályások megjátszása,

-

ellenfél játékának terelése, szorítása az oldalvonal felé,

-

belső védők belépése a játékba,

-

létszámfölény kialakítása a labda körül.

-

szélső védők fellépése a széleken,

-

létszámfölény biztosítása a labda körül.

A hétfői csapatjátékedzés céljának előkészítő jelleggel már a bemelegítésben meg kell jelennie, azon játékelemek gyakorlásával,
amelyek mind a labdaszerzéshez, mind a játék folytatásához szükségesek. Az edzés Cél I. részében az oktatási feladatot kis létszámú
játékokkal oldjuk meg, koncentrálva az edzés fő feladatára. Javaslatunk az egyirányú és választásos játékok alkalmazása, folyamatosan
változtatva a tér-, idő- és dinamikai jegyeket (ellenfél nyomása). Egy edzésen egy, maximum két feladat kerül feldolgozásra. A labdaszerzést és az átmenetet a labdabirtoklásban együtt komplexen oktatjuk és gyakoroltatjuk. Az edzés Cél II. részében növeljük a területet, a
létszámot és az ellenfél nyomását. Figyeljük, hogy a játékosaink alkalmazzák-e az előző edzésrészben tanultakat. Ebben a két edzésrészben fő hangsúlyt kap az oktatójelleg, a hibajavítás, a folyamatos elemzés, a játékosokat bevonva ebbe a folyamatba. Az edzés Cél III.
részében mindig mérkőzésjáték szerepel, a heti terhelési ciklusnak megfelelő terjedelemmel és intenzitással.

Kedd
Az akadémia stratégiájának legfontosabb eleme a saját ne-

tudásukkal, eredetiségükkel, kreativitásukkal, és általános-

velésű játékosokra épülő első csapat. Nemcsak az a cél, hogy

ságban virtuozitás jellemzi őket. Felkészítésük, képzésük opti-

csapataink bajnokságot nyerjenek, hanem az is, hogy játéko-

malizációja a napi, heti képzési folyamat, ezért képzési prog-

saink minél gyorsabban és sikeresebben tudjanak a felnőttfut-

ramunkban nagy teret kap a csapatjáték oktatása mellett az

ballba beilleszkedni és ott teljesíteni! Külön siker, ha az akadé-

egyéni képzés. Ennek színterei: a technikai edzés, a posztspe-

mián felnőttjátékosokkal tud eredményes futballt játszani első

cifikus edzés és a később kifejtendő Egyéni Képzési program.

csapatunk, ezért olyan labdarúgókat szeretnénk képezni, akik

Kedd délelőtt lehetőségünk az órarend szerinti van játékosain-

tehetségük, szakmai tudásuk, játékintelligenciájuk, kreativitá-

kat kikérni a tanítás alól, ilyenkor technikai edzéseken vesznek

suk, mentális erejük alapján alkalmasak lesznek a profi felnőtt-

részt, amelynek feladatai a következők:

világba lépésre. Ők korosztályuk legjobbjai, kiemelkednek
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Melyek ezek a játékelemek?

-

a játékosok egyéni stílusának kialakítása;

-

mérkőzés megnyeréséhez szükséges játékelemek

 lövés,

elsajátítása, technikai tökéletes gyakorlás folyamatosan

 átlövés,

változó játékkörülmények között;

 súlypontváltás,

begyakorolt játékelem alkalmazása a játékhelyzetben: 1v1,

 szerelés,

2v1, 1v2, 3v1, 3v2, 2v3 folyamatosan változó tér-, idő- és

 cselezés,

dinamikai jegyek között, létszámelőnyös és létszám-

 mélységi áttörés,

hátrányos helyzetben.

 fejelés,

-

 kényszerítő,
 átadás-átvételek,
 első érintés.

A technikai edzésen 3-4 állomásos köredzést alakítunk ki. Optimális esetben az egyik állomáson gyakorolt játékelemet a következő állomáson beépítjük egy játékhelyzetbe. Ügyelünk arra, hogy a játékosok az általános képzésen kívül a posztjuknak megfelelő feladatokat
kapjanak, gyakoroljanak, így előfordulnak az általános állomásokon kívül védő-, középpályás- és támadóspecifikus feladatok. A technikai
edzés terhelése, ismétlésszáma mindig megfelel a képzési ciklus terhelési mutatóinak. A reggeli edzés végén ennek megfelelően terheléses
játékokat játszunk. A délelőtti edzésen hangsúlyt kap a futballkondíció kialakítása, a gyorsaság fejlesztése futballsprintekkel.
Kedd délután az Egyéni képzési program és az egyéni technikai gyakorlás következik. Az Egyéni Képzési program egy fejlesztési terv,
amelybe az akadémia legtehetségesebb játékosait választjuk be. A programban szereplő játékosoknak kialakítjuk a profilját, megnézzük, melyek az erősségeik, gyengeségeik. Meghatározzuk a fejlesztési területeket, folyamatosan kontrolláljuk a futballtudásukat, és a
személyiségjegyeik párhuzamos értékelésén, valamint a futballakciók megoldásán keresztül minden egyes foglalkozáson azonnali vis�szacsatolással/visszajelzéssel próbáljuk egyengetni útjukat.
A program feladata a játékosok egyedi stílusának kialakítása egyéni foglalkozás (egy játékos, egy edző és egy elemző) segítségével.
Instruktorai volt profi futballisták, akik képesek a játékos posztjára jellemző mesterfogások megtanítására. Nem csak az edzésekben van
szerepe ezen programnak, hiszen része még a hétvégi mérkőzés elemzésének gyakorlati megvalósítása: hibák javítása, jó megoldások
rögzítése. Fontos a heti rendszerességű megbeszélés a játékos és az egyéni képzésért felelős edző között. Lényeges szempont, hogy mindig
a játékosprofilnak megfelelő játékhelyzeteket, elemeket gyakoroltassunk, így egy egyéni képzés foglalkozásának a tipikus felépítése a
következőket tartalmazza:
1. Játékelem gyakorlása;
2. Játékelem behelyezése egy helyzetbe;
3. Játékelem gyakorlása nehezített körülmények között;
4. Játékhelyzetben való gyakorlás választásos játékban és direkt ellenfél nyomása alatt.
Az egyéni képzési programban nem szereplő játékosok feladata ebben az időszakban az edzői stáb irányításával a játékelemek
skálázása. Célunk minél több labdaérintés, illetve a játékelemek hatékony alkalmazása játékhelyzetekben. Az egyéni gyakorlás
fontos feladata az is, hogy labdarúgóink tanuljanak meg önállóan edzeni, a gyakorlás során törekedjenek a minőségi végrehajtásra,
ezt koncentráltan és fegyelmezetten tegyék. A játékosokkal meg kell értetni, hogy minden foglalkozáson törekedjenek a legjobb teljesítményre – egyéni és csapatszinten is.
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Igyekszünk megtanítani nekik, milyen a „profi” játékos hozzáállása a munkához, ugyanakkor ösztönözzük őket arra is, hogy maguk
fedezzék fel és értsék meg, hogy a gyakorolt feladatot hogyan tudják hatékonyan használni a mérkőzésen. Ezért fontos a folyamatos vis�szajelzés a játékosok felé, a mérkőzésteljesítményük elemzése. Meg kell tanítani őket a közös futballnyelv használatára.
Az edzés érték. Minden edzésnek van egy minőségi és egy hatékonysági foka. Célunk, hogy az egyéni képzéssel ezeket folyamatosan
emeljük.Tanítsuk meg, hogy a csapat sikerességéhez az egyéni teljesítmény szükséges, de a csapatérdekhez az egyéni érdekeket alá kell
rendelni. Fontos a mindennapos kooperáció edző, instruktor, játékos és elemző között.
Az egyéni program után posztspecifikus edzés következik. A foglalkozás elsődleges feladata a játékosra jellemző posztokon a tanult
játékhelyzetek felismerése, majd megoldása hatékony játékelemekkel. A foglalkozások végső célja természetesen a posztra jellemző
megoldások elsajátítása és készségszintű alkalmazása.
A posztspecifikus képzés feladatai: gyakoroltatás a mérkőzésből lemodellezett posztra; a megoldáshoz szükséges játékelemek mérkőzésszerű körülmények közötti gyakoroltatása; megoldási sémák oktatása; önálló problémamegoldás, kreativitás előtérbe helyezése,
ennek támogatása; a játékos bevonása a feladatmegoldásba, elemzésbe (itt is szükséges a videóelemző jelenléte); a csapatjáték stílusjegyeinek megjelenítése gyakorlásban.
Célunk megteremteni a mérkőzésszerű, a posztnak megfelelő ingereket és szituációkat; aktív részvétel indukálása mind a támadó-, mind
a védekezőfeladatokat tekintve; csapatrészek közös gyakoroltatása; egészében olyan játékosok képzése, akik adott posztjukon változó körülmények között (az ellenfél növekvő nyomása alatt) is megállják a helyüket, hatékony és eredményes teljesítményt tudnak nyújtani.

Szerda
Ismétlődik az egyéni kondicionális program, és utána csa-

Amennyiben a labdaszerzés sikeres, a cél utána közvetlenül ka-

patjátékedzés következik. A hétfői felépítéshez hasonlóan itt is

pura támadás, mélységi beindulással. Fontos feladat az egyéni

labdaszerzésből indulunk ki, viszont az edzés fő célja a labda-

áttörés, átlövés oktatása – ezek megjelennek a korábban emlí-

szerzés az ellenfél térfelén.

tett egyéni képzési foglalkozásokon. Amennyiben nincs lehetőség a közvetlen direkt támadásra, a labda biztonságba juttatása

Megoldandó feladatok:

után a következők lesznek a feladatok:

-

szélességi és mélységi tolódás, az ellenfél játékának lezárása;

-

-

letámadás jelre;

-

létszámfölény kialakítása a labda körül;

-

az ellenfél védelmi vonala mögé játszani a labdát;

-

párharc kierőszakolása;

-

szélről belőtt labdákra érkezés a kapu előterébe.

-

az úgynevezett második labdák megszerzése;

-

az ellenfél játékszervezésének zavarása, megakadályozása.

szélességi játékkal a mélységi áttörés lehetőségének
keresése, keresve az ellenfél védelmi vonalainak réseit;

Fel kell készíteni a játékosainkat arra is, ha nem sikerül
a letámadás:
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-

visszazárás a labda vonala mögé;

-

az ellenfél zavarása;

-

az ellenfél gyors támadásának megakadályozása.

04. Képzési feladatok a heti programban – Liszkai Dezső

III. Mérkőzésfelkészülés, mérkőzés: M–2.; M–1.; M. nap
Csütörtök
Csütörtök délelőtt ismét szerepel az egyéni képzési program. A heti program felépítésében délutáni foglalkozásokon új elemként jelenik meg a felkészülés jegyében a következő mérkőzésen várható szituációk elemzése. Délután ismétlődik a posztspecifikus edzés, de
hangsúlyosan már a hétvégi feladatokra való felkészítés tükrében. Az aktuális periodizáció szabályai szerint a posztspecifikus edzés része a futballkondíció fejlesztése, a heti terhelésnek megfelelően. Ezen az edzésnapon kerül a második futballkondíciós edzés underload
egysége a programba, avagy az első (keddi) futballkondíciós edzés terhelésének 50%-a.
Péntek
A csapatjáték előtt idősávot biztosítunk a játékosoknak egyéni gyakorlásra, az edzői stáb segítségével, támogatásával. Ez az edzés
csapatjátékedzés, amelynek fő célja a közvetlen befejezések, valamint a standard és rögzített játékhelyzetek védekező- és támadófeladatainak átismétlése, gyakorlása. A bemelegítés végén gyorsasági blokkal készítjük fel a játékosokat a hétvégi terhelésre. A befejezések gyakorlásánál nagy hangsúlyt fektetünk a mérkőzés tér-, idő- és dinamikai jegyeinek mérkőzésszerű gyakorlására, végül az edzés
végi mérkőzésjáték már lehetőséget ad a hétvégi mérkőzés csapatösszeállításának gyakorlására.

Bajnoki mérkőzés…
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05.

Sportakadémiák rendszere
Liszkai Dezső

Prológus
Az előttünk álló időszak fontos kiindulópontja, hogy az

lelő szintű versenyeztetése. Stratégiájának legfontosabb eleme

MLSZ-szel és az elit akadémiákkal közösen kidolgozzunk egy

a saját nevelésű játékosokra épülő első csapat, amely egyben

olyan szakmai koncepciót, amelynek alapvetéseit az egész ma-

elfogadottságát növelő érték is lehet, ha képes eredményes fut-

gyar labdarúgó-társadalom elfogadja, egyfajta iránymutatás-

ballt játszani a profi mezőnyben.

ként tekintve rájuk a sportág fejlődésében. Természetesen meg-

Elsődleges cél a kiemelten tehetséges játékosok hazai és

őrizzük az akadémiák szakmai autonómiáját, hagyományaira

nemzetközi karrierre való felkészítése, segítése. Stratégiai siker-

épülő sajátosságait, értékeit, további önállóságát. Cikkünkben

nek tekinthetjük, ha növendékeink egyaránt megállják a helyüket

különféle szempontok alapján sorra vesszük lényeges szakmai

a hazai élvonalban és a nemzetközi színtéren is. Fontos célkitűzés

elképzeléseinket.

még, hogy a társadalom számára értékes embereket neveljünk,
akik később is kötődni fognak az akadémia hagyományaihoz, ér-

A labdarúgó-akadémia definiciója

tékrendjéhez.

Először is meg kell állapítanunk, hogy pontosan mit is jelent,
hogyan is definiálhatjuk valójában a labdarúgó-akadémia kifeje-

Stratégiai szakmai célok

zést. A labdarúgó-akadémia sportágspecifikus, interdiszciplináris

A futballakadémiák részéről együttes fellépésre van szükség,

területeket magába foglaló intézmény, amely kiemelkedően ma-

hogy a játékosok mentális, taktikai, technikai és fizikai felkészí-

gas színvonalú utánpótlás-nevelési, -képzési, sporttudományos,

tése, képzése a legmagasabb szinten történjen, ezzel megfelelve

sportegészségügyi, infrastrukturális és sportmenedzsment-felté-

a nemzetközi trendeknek.

teleket és -szolgáltatásokat biztosít, gondoskodva a tehetségek

A játékosok rendelkezzenek olyan alkalmazott labdarúgó-kom-

kiválasztásáról, fejlesztéséről. Megteremti a versenyzők magas

petenciákkal, amelyek alkalmassá teszik őket a sikeres hazai és

szintű sportszakmai felkészítésének, versenyeztetésének feltéte-

nemzetközi szereplésre, megalapozva a sportolói pályafutásukat

leit. Biztosítja továbbá a képzés-oktatás-nevelés közös egységét

az akadémiai képzés kezdetétől egészen a felnőttfutballig.

egy adott földrajzi területen.

Szintén stratégiai cél a tehetséges játékosok felfelé áramoltatása, versenyeztetése, valamint a játékosok integrálása a profi

30

A labdarúgó-akadémia küldetése, filozófiája

futballba. A labdarúgó-akadémia feladata tehát a játékosok

Következő lépcsőfokként meg kell határoznunk az akadémia

mentális, taktikai, technikai és fizikai képzése az életkori sajátos-

céljait, hitvallását, a klub filozófiáját. Az akadémia küldetése a

ságoknak megfelelően, tervszerű egymásra épülő korosztályos

tehetséges fiatalok felkutatása mellett a képzés folyamán a lab-

képzésben. Az akadémiáknak rendelkezniük kell periodizációs

darúgók egyéni adottságainak maximális kiaknázása és megfe-

tervekkel, amelyek érintik a képzés minden területét.
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Képzés-oktatás-nevelés egysége

Kiválasztás és scouting

Fontos, hogy a képzés, oktatás, nevelés hármas elvén nyugvó

Az akadémiának rendelkeznie kell ún. játékosmegfigyelő

rendszer jöjjön létre, amely egyformán érvényesül a futballaka-

hálózattal. A futballakadémiákra való bekerülés feltétele a ki-

démiák mindennapjaiban, egyaránt felelősséget vállalva, egyen-

választási kritériumoknak való megfelelés, amelyeknek össz-

súlyt teremtve a képzés, az oktatás és a nevelés területén.

hangban kell lenniük a kialakított stílusjegyeknek megfelelő já-

 Képzés: Legmagasabb szintű labdarúgószakmai képzés.

tékosprofillal.

 Oktatás: A játékos egyénhez igazodó közoktatásbeli
részvételének biztosítása.
 Nevelés: Konstruktív életvezetés, kettős életpályamodell

Versenyeztetés
A versenyrendszernek összhangban kell lennie a labdarúgó-

kialakítása, amely felkészít és lehetőséget teremt a civil

akadémiák közös stratégiai és szakmai céljaival, igazodnia kell

életben való sikeres helytállásra.

az éves képzési tervhez, figyelembe véve az iskolai tanév rendjét, képviselve a futballakadémiák érdekeit, lehetőséget bizto-

Stílusjegyek, csapatjáték-stratégia

sítva a nemzetközi szereplésre.

A fizikai és a szellemi erőnlét fejlesztése mellett fontos, hogy a
labdarúgók egyéni stílusjegyeket is mutassanak.

Sporttudományi háttér

Az akadémiák feladata a stratégiai és szakmai célokkal össz-

Az akadémiák napról napra készítik fel sportolóikat. A meg-

hangban az egyéni stílusjegyek kidolgozása – ez megjelenik a

felelő sporttudományi háttér biztosítja a játékosok különféle

kiválasztásban, a képzésben és a csapatjátékban is, megfelelve a

tulajdonságainak általános orvosi, motoros, humánbiológiai,

nemzetközi trendeknek. Fontos, hogy a stílusjegyek megőrizzék az

élettani, prevenciós, rehabilitációs, edzés- és mérkőzésteljesít-

akadémia autonómiáját, tükrözzék hagyományait. Vannak olyan

mény, mentális stb. mérését, értékelését. A leadott teljesítmény

klubok, amelyek közel százéves múltra tekintenek vissza, ezen idő-

és a fizikális állapot mérésére számos rendszer alkalmazható.

szak alatt látványos stílusjegyek alakultak ki, míg vannak olyanok

Elsősorban a GPS alapú teljesítménymonitorozás használatos,

is, amelyek alapításukat tekintve „fiatalnak” számítanak, azonban

amely lehetőséget ad az erőnléti szakembereknek, hogy nyomon

ugyanúgy meghatározott, letisztult határvonalak mentén mű-

kövessék az edzéseken és mérkőzéseken leadott teljesítményt.

ködnek. A különböző stílusjegyek teszik sokszínűvé, változatossá,

GPS-technológiával ezenkívül posztra vagy egyénre is szabható

egyedivé a játékosokat, ezzel fellendítve a hazai labdarúgást.

az edzésterhelés, ezzel tovább optimalizálva, elősegítve a játékosok egyéni fejlődését.

Egyéni képzés

A sérülésprotokoll biztosítja a sérülések ellátását és felügye-

Az akadémiai képzés középpontjában a játékos áll. Cél a lab-

li a rehabilitáció folyamatát. A különböző erőmérő gépekkel és

darúgó adottságainak és képességeinek maximális fejlesztése,

rendszerekkel a gyógytornászok és rehabilitációs szakemberek

erősségeinek tréningezése, gyengeségeinek kompenzálása.

pontosabban tudják követni és mérni a sérült játékosok előreha-

Színterei: az egyéni képzés, a posztspecifikus képzés és a csapat-

ladását, ezzel gyorsítva a visszatérés folyamatát, illetve csök-

rész-foglalkozások.

kentve az újabb sérülések kockázatát.
Valamennyi mérés, felmérés, eredmény és adat dokumentá-

Játékos-pályafutás

lásához, átláthatóvá tételéhez és rendszerezéséhez szükség van

Az akadémia feladatai közé sorolható a játékos pályafutá-

egy egységes digitális platformra. Ez a felület nemcsak arra jó,

sának megtervezése, követése és a felnőttfutballra való felké-

hogy az adott szervezeti egység nyomon követhesse játékosait

szítése, egyénre szabott karrierterv alapján. A felelősségünk

és elraktározza az összegyűjtött adatokat, hanem képes egy

óriási, hiszen nem csak labdarúgókat nevelünk: gondolnunk kell

teljes karrier vagy képzési folyamat átlátására. Célja, hogy adott

arra is, hogy sportolóink pályafutása egyszer a végéhez ér, nem

esetben a játékosról minden szükséges információ – legyen az

csupán a sport világában érvényesülhetnek, ezért tudatosan se-

egészségügyi, rehabilitációs, terhelési vagy sportszakmai – egy

gítenünk kell őket, hogy felkészülhessenek a civil életre.

helyen tárolva bármikor elérhető legyen. A rendszer ugyanakkor
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alkalmas az edzések megtervezésére, a mérkőzések értékelésére szöveges és számformátumban egyaránt, valamint kie-

Összegzés

gészítő dokumentumok feltöltésére is. Az akadémia biztosítja
a játékos motoros képességfejlesztésének tervezését és a fejlesztés végrehajtását.

A szakmai összefogásnak köszönhetően remek lehetőség
nyílik a különböző tudományterületek, munkafolyamatok megismerésére, egy közös szellemiség kialakítására. A közös munka

Informatikai feltételek

első lépéseként fontosnak tartottuk tisztázni, hogy milyen terü-

Minden akadémiának rendelkeznie kell megfelelő infor-

leteken milyen szempontokat kell szem előtt tartanunk.

matikai háttérrel, mind infrastruktúra, mind humánerőforrás

Nagyon fontos, hogy hazánkban a tehetséges fiatalok minél

tekintetében. Létre kell hoznia saját adatbázisát, amely megfe-

hamarabb bekerüljenek az akadémiai intézményrendszerbe,

lel az aktuális jogi szabályozásnak. Törekednie kell a legújabb

amelynek elsődleges feladata olyan sportolókat, labdarúgókat,

technológiák használatára az elemzés, a tervezés és a mérés

alkotásra kész generációkat kinevelni, akik fel tudnak nőni Pus-

területén egyaránt.

kás Ferenc és társai szellemiségéhez, képesek nyomdokaikba
lépni; akik a megszerzett ismereteiket, tapasztalataikat a sport-

Kapcsolatok, nemzetközi tapasztalatszerzés

pályafutásuk befejeztével képesek kamatoztatni a civil életben

Az akadémiáknak törekedniük kell az egymás közötti konst-

is, hasznos tagjaiként segítve társadalmunkat.

ruktív együttműködésre, megfelelő kapcsolatok kialakítására

Zelk Zoltán Puskás Ferencről szóló anekdotája üzeni: „nem

a sportági szövetséggel, rendelkezniük kell etikai kódexszel,

szabad imbolyogni, csúszkálni, botladozni, csak azt kell monda-

amely magába foglalja a sportág szereplőivel, a gondviselőkkel,

ni: így kell ezt csinálni, s megy előre a világ”.

az oktatási intézményekkel és a médiával való kapcsolattartás
szabályait, viselkedési normáit.
Kulcsfontosságú az akadémiák életében a nemzetközi kapcsolatok kiépítése. Ezek a kapcsolatok lehetőséget kínálnak,
hogy edzőmérkőzések, szakmai együttműködések útján, nemzetközi tornákon való részvétel során megmérettessenek a
nemzetközi színtéren. Az európai elittől a szomszédos országok
mája van a partnerségnek, tapasztalatszerzésnek.
A nemzetközi kapcsolatok nem csak a megszervezett mérkőzéseket, illetve tornákat jelentik. Sportszakembereink remek
lehetőséget kapnak külföldi konferenciákon való részvételre
– akár meghívott előadóként is –, és tanulmányutak révén betekintést nyerhetnek más országok akadémiáinak szakmai műhelytitkaiba.
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marketing...
rendezvény...

www.t-eam.hu
Együtt otthon vagyunk a pénzügyekben

www.takarekcsoport.hu

Mi a Takarék Csoportnál igazi elhivatottsággal dolgozunk azon,
hogy ha hozzánk fordul segítségért, olyan szakértői támogatást
nyújthassunk, amitől Ön igazán otthon érezheti magát a pénzügyekben.
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Az alvás jelentősége a sportban és
az alvászavarok
Dr. Pelle Judit

Miért fontos az alvás?
Az alvás ugyanolyan létfontosságú tényező életben maradásunk szempontjából, mint a folyadékfogyasztás és a táplálkozás.
Ilyenkor pihen a test, regenerálódnak a sejtek, új sejtek képződnek, növekedési hormon és fontos idegrendszeri ingerületátvivő anyagok termelődnek. Ezenfelül az agy eltárolja a napközben szerzett ismereteket, tehát mind szellemi, mind testi regeneráció történik,
amely meghatározza a következő napi szellemi és testi teljesítményt (Nédélec és mtsai. 2019; Doherty és mtsai. 2019). Alvás alatt zajlik
a mentális regenerálás is, amelynek szerepe van a tanulásban és a memória fejlesztésében.
Mi történik alvás közben?
Az alvás két nagy fázisa a REM-fázis (rapid eye movement = gyors szemmozgás) és a NREM-fázis (non REM = nincs gyors szemmozgás).
A REM-fázis az alvási idő kb. 20%-át alkotja, ilyenkor az agy éber, izomtónus szinte nincs, ez az álmodás szakasza.
A NREM-fázis szakaszai a lefekvést követően alakulnak ki a következő sorrendben:
 Szendergés: Átlagosan 5-6 perc, a figyelem romlik, a beszéd lassul, az izomtónus csökken, a szemmozgások lassulnak,
pislogás nincs. Ez viszonylag rövid szakasz, fiatal felnőttekben az alvási időszak 5-10%-át teszi ki.
 Felületes és középmély alvás: Az izmok tónusa tovább csökken, a szemmozgások megszűnnek, a testhőmérséklet csökken.
Az alvási idő 50-60%-át alkotja.
 Mély alvás: Az alvási idő 15-20%-át alkotja, gyermekekben többet, időskorban sokkal kevesebbet. Testünk megkezdi az izmaink,
a csontjaink, a szöveteink regenerálását.
A továbbiakban az alvás fokozatosan egyre felületesebbé válik, és az alvó most fordított sorrendben halad végig az alvásfázisokon.
Ekkor jelentkezik először a REM-fázis, a gyors szemmozgással járó álomfázis. Jellegzetessége, hogy az agyi tevékenység hasonló, mint
ébrenlét vagy szendergés esetén, gyors szemmozgások jelennek meg, az izomtónus viszont megszűnik. Az álmok ebben a szakaszban
jelennek meg. Ez 6-15 percig tart, majd az alvás ismét mélyülni kezd.
Az alvás fokozatos mélyülése, majd felületessé válása és az ezt követő REM-fázis egysége az alvásciklus. Egy éjszaka során 4-6 alvásciklus jelentkezik, amelyek 90-120 perc időtartamúak.
A REM-fázisok tartama a reggeli felébredés felé haladva növekszik. A reggeli ébredés gyakran az utolsó alvásciklus felszálló szárán,
az álomfázisból történik. Ilyenkor megfigyelhető az ún. alvási paralízis, amikor az agy már éber, de a testünk olyan, mintha lebénult volna
(Szirmai 2005).
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Minőségi alvás
Az amerikai alvástudományi alapítvány, a National Sleep Foundation szerint a minőségi alvás tényezői:


A teljes alvási idő legalább 85 százalékát ágyban töltsük, fény és hanghatások kizárásával.



A lefekvés után 30 percen belül legyen az elalvás.



Ébredés éjjel legfeljebb egyszer.



Elalvás után az újra ébren töltött idő max. 20 perc legyen.

Ajánlásuk a különböző korosztályok számára optimális alvási időre:

fiatalok (14 év alattiak) számára hosszú alvási idő, 9-10+ óra;


tinédzsereknek (14–17 év) éjszakánként 8-10 óra alvás;



fiatal felnőtteknek (18–25 év) és felnőtteknek (26–64 év) 7-9 óra alvás;



idősebb felnőtteknek (≥ 65 év) 7-8 óra szükséges.

Lényeges az alvás minőségének szempontjából az alvási fázisok ideje. A szakadozott alvások alvászavarhoz vezetnek.
Felnőtteknél (30 év fölött) az alvási szakaszok aránya általában egy alvási periódus alatt:
61%-ban felületes-középmély,



16% mély és



23% REM-fázis.

n
be n
ez nti
r m ale
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Fe abó
Sz



16 éves serdülőknél (Sargent és mtsai. 2013):


57% felületes-középmély,



22% mély,



21% REM.

A minőségi alvást befolyásoló tényezők:


az alvásigénynél kevesebb alvás,



fény- és hanghatások,



okos eszközök használata elalvás előtt,



késő esti nagy mennyiségű étkezés,



koffein, alkohol fogyasztása,



késő esti erőszakos vizuális, ill. verbális tartalmak,



stresszhatások (mérkőzés előtti és utáni izgalom),



altatók, nyugtatók.

Az alvás NREM-fázisaiban növekedési hormon (GH; a szövetek regenerálódásához és növekedéséhez szükséges alapvető hormon)
szabadul fel, csökken az oxigénfogyasztás. Ilyenkor a hormon hatására fokozódik a fehérjetermelés, a glikogénraktárak feltöltése, a
zsírsavak lebontása. A jó minőségű alvás szükséges az anabolikus (építő) folyamatokhoz (Fullagar és mtsai. 2015). Minden olyan esetben,
amikor az alvás minősége és mennyisége romlik, a másnapi fizikai és mentális teljesítmény csökkenésére lehet számítani. Elégtelen alvás
esetén a regenerációs funkciók – mint az izomfehérjék szintézise, a glikogén szintézise és tárolása – romlanak, megnő a sérülés veszélye
(Milewski és mtsai. 2014).
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Alvászavarok
Az alvászavar fennállása szerint két fő kategória különíthe-

fényhatásoknak tulajdoníthatók (Öhrström és Skandberg 2004).

tő el: krónikus (hetek, hónapok, akár éveken keresztül tartó) és

Ezenkívül a verseny előtti szorongás is szerepet játszhat az alvá-

átmeneti (néhány éjszaka, hét), amely általában valamilyen fo-

si szokások romlásában (Silva és mtsai. 2010). Megállapították,

kozott stresszélményt indukáló eseménnyel (pl. sportverseny,

hogy az alvás minősége, hatékonysága és időtartama közvetle-

vizsgaidőszak) áll összefüggésben (Szirmai 2005).

nül a verseny előtt drámaian csökken (Forndran és mtsai. 2012;

Az alvászavarok alapvetően három nagy csoportba sorolha-

Anglem és mtsai. 2008). Juliff és munkatársai (2015) szerint 283

tók: az inszomnia, amely a leggyakoribb probléma az alvászava-

ausztrál élsportolóból 64% jelentette, hogy egy-egy fontos ver-

rok között, elalvási nehézséget (ez fiataloknál a leggyakoribb),

seny előtt rosszul aludt.

felületes alvást, túl korai vagy az éjszaka folyamán bekövetkező gyakori ébredést és nehézkes visszaalvás jelent. A második

Több tanulmány is foglalkozik az esti mérkőzéseknél hasz-

csoportot a paraszomniák alkotják, amelyek valamilyen alvási

nált erős fény alvásra gyakorolt negatív hatásával (Reilly és Wa-

rendellenességet jelentenek az alvás valamely fázisában (pl.

terhouse 2009; Radogna és mtsai. 2010). Az agyban termelődő

alvajárás, rémálom, fogcsikorgatás, alvási apnoe). Végül a har-

melatonin nevű hormon ugyanis a nagy fény miatt nem terme-

madik kategória a hiperszomniák csoportja, amelyen belül a

lődik, ami az elalvás késleltetését okozza. A melatonin szabá-

legismertebb a narkolepszia vagy alvásroham-betegség.

lyozza az elalvás-ébredés ciklusát a szervezetben. A sötétedés
kezdetével a tobozmirigyben növekszik a melatonin termelése,

Az alvás jelentősége a sportban

viszont az alvás előtti nagy fény gátolja a melatonintermelést,

Az elmúlt években a sporttudomány egyre nagyobb figyel-

ami megzavarja a cirkadiánritmust, és elalvási-ébredési zavaro-

met fordít a sportolók alvásának vizsgálatára, hiszen kérdőíves

kat okozhat (Nédélec és mtsai. 2015; Khalladi és mtsai. 2019).

felméréssel a felmért sportolók 68%-a számolt be valamilyen
szintű alvászavarról (Fox és mtsai. 2019). Élettanilag a glikogén-

Az alvászavarok negatívan hatnak a sportspecifikus telje-

raktárak feltöltésének, az izomfehérjék szintézisének is felté-

sítményre, az állóképességi teljesítményre és az ismételt moz-

tele a megfelelő alvás, de az idegsejtek közötti ingerületátvivő

gások kivitelezésére. A maximális egyszeri erőfeszítések során

anyagok képzésének is. Mindezek szükségesek a másnapi fizikai

(különösen a maximális erőnél) a teljesítmény általában meg-

és mentális teljesítményhez, a sérülés előfordulási kockázatá-

marad (Fullagar és mtsai. 2015). Hurdiel és munkatársai (2014)

nak csökkentéséhez is (Fullagar és mtsai. 2015). A profi sportban

megfigyelték, hogy az alvászavar a reakcióidő csökkenését és a

felismerték a jó minőségű alvás teljesítményfokozó hatását, és

kognitív funkciók romlását is okozhatja. A teljesítmény romlásá-

napjainkban már sok klub konzultál alvásszakértővel, aki taná-

ban ezen tényezők is döntő szerepet játszanak.

csot ad a játékosoknak a leghatékonyabb alvás eléréséhez.
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Az elmúlt évek tanulmányai alapján mondható, hogy az al-

Különböző kronotípusú labdarúgóknál vizsgálták az alvás

vás minősége és mennyisége befolyásolja a sportteljesítményt.

minőségét. (A kronotípus három kategóriáját különböztetjük

Sok sportoló beszámol alvási problémákról versenyek előtt és

meg: az esti, azaz E-típusokat, a reggeli, azaz M-típusokat és

után. Terhelés előtt a fokozott izgalom, terhelés után a nagyobb

az egyikhez sem tartozó N-típusokat. Az E-típusok általában

fizikai munka, az esti nagyobb étkezés, alkoholfogyasztás, késői

később ébrednek és később fekszeneket, rosszabb az alvásmi-

fekvés rontja az alvás minőségét (Fullagar és mtsai. 2015).

nőségük, és a nap második részében teljesítenek a legjobban.

A legfrissebb bizonyítékok szerint a sportolók az ajánlottnál

Az M-típusok korábban fekszenek és kelnek, és a legjobban a

jóval kevesebbet alszanak (Sargent és mtsai. 2014). Például 890

reggeli órákban teljesítenek.) A vizsgálatban fiatal férfi fut-

elit dél-afrikai sportoló felmérése azt mutatta, hogy háromne-

ballistáknál vizsgálták a két kronotípus reakcióját a nap két

gyedük átlagosan 6-8 órát alszik (Venter 2012), míg hétvégén

különböző időpontjában végzett nagy intenzitású intervall-

11%-uk kevesebb mint 6 órát aludt. Sőt, 41%-uk azt állította,

edzésre (HIIT), és összefüggést figyeltek meg a kronotípus és

hogy problémái vannak az elalvással; ezek az eltérések a zaj- és

az alvászavarok között. Az esti HIIT-szekció után az alvás mi-
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nősége gyengébb volt a reggeli típusú játékosoknál, mint az
esti típusúaknál, míg a reggeli HIIT-szekció után nem figyeltek

Összegzés

meg jelentős eltéréseket a két kronotípus alvásminőségében.
Az eredmények azt sugallják, hogy az edzések ütemezésénél

Az alvás elengedhetetlen az élet fenntartásában. Az alvás

és a gyorsabb gyógyulási folyamatok segítése érdekében az

minőségét és időtartamát több tényező is befolyásolja, ame-

edzések tervezésénél érdemes figyelembe venni a sportolók

lyek kezelhetők. Az alvás romlásával csökkennek az éjszakai

kronotípusát is (Jacopo és mtsai. 2017).

regenerálófolyamatok, amelyek pedig létfontosságúak minden
sportoló számára. Az izmok fáradtsága, fájdalma tovább rontja
az alvást. A nem megfelelő gyógyulás befolyásolja az autonóm

Mit tehetünk a minőségi alvás biztosításáért?

idegrendszert, ez a pulzus változékonyságának (HRV) beszűkü-

A tanulmányokban az alvás felméréséhez a Pittsburg-kér-

lésével és a nyugalmi pulzusszám növekedésével jár. Az alváshi-

dőívet használják a leggyakrabban. Ennek az elemzésével

ány rontja az izomfehérje szintézisét, a glikogénraktárak feltöl-

meghatározható, hogy van-e további teendő. Ha igen, akkor po-

tését, ami a teljesítmény csökkenését okozhatja. Ezek a tényezők

liszomnográfiás vizsgálat készül, amely egy eszköz segítségével

növelik a sérülékenységet, ami edzések kihagyásához vezethet

elemzi az alvás alatti légzést, pulzusszámot, oxigéntelítettséget,

(Nédélec és mtsai. 2015; Khalladi és mtsai. 2019).

érzékeli a rendszertelen légzést, esetleges légzéskimaradást. Az

A nem megfelelő hosszúságú és minőségű alvás rontja a

eredményt szomnológus, alvásszakorvos elemzi. Szükség lehet

sportolók szellemi és fizikai kondícióit, és ezzel negatívan befo-

orrsövényműtétre, a mandulák eltávolítására, légzést segítő

lyásolja a sportteljesítményt. A sportolónak feladata az is, hogy

gép használatára.

elkerülje az említett helyzeteket, tudatosan tegyen meg mindent

Amennyiben az alvászavar hátterében nem mutatható ki

a megfelelő alvásért. A teljesítmény romlásakor a sportolót kö-

szervi elváltozás, a sportolóval beszélgetés során kell feltárni a

rülvevő szakembereknek gondolniuk kell az alvászavar lehető-

lehetséges okokat, és törekedni kell azok megszüntetésére (pl.

ségére is, az okok feltárásával sokat segíthetünk a jobb teljesít-

okoseszköz használatának felfüggesztése 30 perccel elalvás

mény elérésében.

előtt). Segítenek különböző elalvás előtti relaxációs technikák,
és hasznos lehet a pszichés támogatás.
Alvásjavító hatást értek el edzés utáni kriostimulációval is,
amikor is 3 percet töltött a játékos –110°C…–180°C-on (Douzi és
mtsai. 2019).
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07.

A PFLA orvosi csoportjának
bemutatása
Dr. Pelle Judit

O

rvosi csapatunk fő célja és mindennapi tevékenységünk

A mindennapokban reggel 8-tól este 8-ig megtalálhatnak min-

középpontja természetesen növendékeink egészsége,

ket a játékosok panaszaikkal, kéréseikkel. A gyógyítás folyamán

annak megőrzése. Az utóbbi időben munkakörünk kissé

igyekszünk a tüneteket mérsékelni kiegészítő kezelésekkel

megváltozott, általánosságban viszont munkánkhoz tartozik a

(mint az infralámpás kezelés és az inhalálás) vagy a sérült terü-

szűrés, a betegellátás, a rendszeres ellenőrzés, a kapcsolattar-

letekre helyezett pakolásokkal, és a sebkezelésben is segítünk

tás a szülőkkel, az egészségügyi tanácsadás még egy kis „póta

sportolóinkon.

nyai” gondoskodás is.
		

Ha szükséges, a szülőt értesítve hazaengedjük a beteg sporto-

Szorosan együttműködünk az akadémia többi részle-

lót, de ha állapota engedi, akkor egy-két edzés kihagyása és rend-

gével. Segítünk a sporttudományi vizsgálatok és tesztek lebo-

szeres, akár napi többszöri ellenőrzések után fokozatosan vissza-

nyolításában, a CK- és a laktátszint mérésében, a testösszetétel

engedjük az edzésmunkába. Aki otthon gyógyul, nem kezdheti el

meghatározásában, ezenfelül félévente valamennyi játéko-

az edzéseket, csak ha jelentkezett az orvosi részlegen és zöld utat

sunk átesik egy teljes körű szűrővizsgálaton. Ekkor végzünk

kap a terheléshez. A játékos állapotát, terhelhetőségét edzőjével

fizikális vizsgálatot, látásvizsgálatot, EKG-t, spiroergometriát,

egyeztetjük, és közösen döntünk a továbbiakról.

továbbá évente hasi- és szívultrahang-vizsgálatokat is. Mind-

A Covid19-járvány alatt bővült a feladatkörünk, így a higiénés

ehhez segítséget nyújtunk NB I-es csapatunk és az NB II-es

rendszabályok kialakítása, ellenőrzése, szűrések elvégzése, kon-

Csákvár számára is. Ha eltérést találunk, további vizsgálatok

taktok elkülönítése, ellenőrzése, valamint a folyamatos kapcso-

elvégzését javasoljuk.

lattartás a járványügyi központokkal is napi aktualitássá vált.

Dr. Pelle Judit
Öt éves korától a sportban él. Egerben nőtt fel, ahol gyerekkorában Aladár bácsi (Bicskey Aladár kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes úszó) tanította a gyerekeket úszni egy hosszú bot segítségével. Bedobta őket a vízbe, és akit nem kellett kihalászni, abból úszó lett.
hat éves korától heti hat edzésre, nyolc éves korától napi két edzésre járt. Fel sem merült benne, hogy lehetne másként is. Tizenhárom
éves korától tagja volt a korosztályos válogatottnak, sok külföldi utazásban, versenyben volt része, és nagyon sokat edzett. Sok országos
bajnoki címe van, váltóban évekig úszták az országos csúcsokat.
40
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1980-ban, amikor elkezdte az orvosi egyetemet Debrecenben, már nem fért bele ennyi edzés. Mivel évente rendeztek egy Országos
Egyetemi Úszóversenyt, ahol minden egyetem és főiskola indíthatott versenyzőket, az erre való felkészülés lett a cél. Így társaival szerveztek egy egyetemi úszócsapatot, a Testnevelés Tanszéken elérték, hogy óra helyett béreljenek nekik egy pályát az uszodában. Az ő feladata volt megírni és levezetni az edzést, persze a vízből, mert ő is úszott. Az egyetem elvégzése után gyermekgyógyászként dolgozott az
egri kórházban, később Budapesten a Heim Pál Kórházban, azonban hiányzott neki a sport, és ez továbbvitte a sportorvoslás felé. Pelle
doktornő 2013 augusztusától dolgozik az akadémián. Úgy vallja, ehhez a munkához nagy segítséget ad a sportolói múlt. Nehéz az egyensúly megtalálása és elfogadtatása, hiszen a versenysportban épp csak annyit szabad kihagyni, amennyit szükséges.
Hivatása során azt vallja, egy pillanatra sem szabad elfelejteni, hogy a sportorvos feladata a sportoló egészségének védelme. Azt
mondja, mindent a sporttól tanult: a kötelességet, az alázatot, a kitartást, hogy az eredményért szenvedni is kell, és azt, hogy az elvégzett
munkának mindig megvan az eredménye. Ajándéknak tekinti, hogy a gyógyítómunkát itt, az akadémián végzi.

Gebauer Krisztina

Hegyi Karina

„Kriszti néni” már az általános iskolában eldöntötte, hogy segí-

Korán, már tizennégy évesen eldöntötte, hogy az ápolói hivatást

teni szeretne a rászoruló, beteg embereknek. Így továbbtanu-

választja. Ezért középiskolai tanulmányait Budapesten, a Bat-

láskor csak egy iskolát jelölt meg, az akkori Tatabányai Egész-

thyány-Strattmann László Egészségügyi Szakközépiskolában

ségügyi Szakközép- és Szakiskolát, amelyet 1987-ben végzett

kezdte meg, ahol 1999-ben érettségizett és általános ápolói, ál-

el. Ezután Budapesten, az akkori ORFI-ban (Országos Reumato-

talános asszisztensi szakképesítést szerzett. Majd ugyanitt két év

lógiai és Fizioterápiás Intézet, ma Budai Irgalmasrendi Kórház)

alatt elvégezte az OKJ ápoló szakképzést is. Ezt követően Győr-

kezdett osztályos nővérként dolgozni. Közben a gimnáziumot és

ben, a Széchenyi István Egyetem diplomás ápoló szakán folytatta

a szakmai továbbképzést is elvégezte.

tanulmányait, ahol 2007-ben sikeres államvizsgát tett.

Gyermekei születése után nem volt egyszerű a család és a hiva-

Iskolai szünetekben nyári munkát vállalt belgyógyászati osztá-

tás összeegyeztetése. Váltani kényszerült, ezért az egészségügy

lyon, hogy az elméleti tudás mellett gyakorlati jártasságot is sze-

más területén kezdett dolgozni. Laboratóriumi asszisztensként

rezzen. Édesapja hosszan tartó betegsége elmélyítette benne a

helyezkedett el a bicskei rendelőintézetben, így a diagnosztikai

szakma iránti szeretetét.

munkában is rengeteg tapasztalatot szerzett.

Az iskola elvégzése után rövid ideig a csákvári kórház rehabilitáci-

Akadémiánkon szinte a kezdetektől, 2008 februárja óta dolgozik

ós osztályán kezdett dolgozni, majd Bicskén Dr. Török Péter Ádám

egészségügyi asszisztensként, így jó néhány korosztály nőtt már

háziorvos és sportorvos mellett volt körzeti ápoló két évig. Ezt kö-

fel a szeme előtt és ballagott el az akadémiáról.

vetően Tatabányán, a Szent Borbála Kórház általános sebészeti

Hitvallása, hogy feladata nem merül ki a növendékek egészsé-

és érsebészeti osztályán dolgozott hét évig osztályos ápolóként.

gére való „vigyázásban”, hanem kicsit „pótanyaként” jó irányba

2015 óta dolgozik a Puskás Akadémia orvosi csapatában. Fő fel-

terelgetni, nevelgetni is próbálja őket.

adata az utánpótlás-korosztály játékosainak ellátása megbete-

Nagy öröm számára, és az egészségügyi team munkájának jó

gedés, sérülés esetén, szűrővizsgálatok, felmérések szervezése,

visszaigazolásának tartja, hogy az „öregdiákok” látogatásuk al-

asszisztensi munka végzése szorosan együttműködve az orvosi

kalmával betérnek hozzájuk az orvosi szobába is.

team tagjaival.
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08.

Klubtörténeti visszatekintés
Puskás Akadémia

1956

2010/2011

2020

A klub életében a 2010/2011-es évad több szempontból is emlékezetes marad. A Puskás Akadémia 2010-ben sport kategóriában elnyerte a Fejér megyei Prima díjat. Csapatainkat, játékosainkat és edzőinket illetően szép sikerekre és eredményekre emlékezhetünk vis�sza. Első számú felnőtt együttesünk, amely akkoriban Videoton-Puskás Akadémia néven szerepelt, történelmi sikert elérve az NB II-ben
a dobogó harmadik fokán végzett, többek között a tizennyolc éves Gyurcsó Ádám tíz bajnoki góljának köszönhetően. Ifistáink is szépen
szerepeltek ebben a szezonban, az U17-es korosztály szintén dobogós helyezést ért el, majd a Puskás–Suzuki-kupán negyedik helyen zárt.
U15-ös csapatunk az országosan kiemelt első osztályú – nyugati – bajnokságban Cseh András vezetőedző irányítása alatt bajnok lett.
Ebben az idényben az utánpótlás-korosztályok legjobb góllövője Németh Erik (U15) volt, aki összesen hatvan bajnoki gólt szerzett huszonkilenc mérkőzésen. A ’96-os korosztályunk nemcsak hazai, de nemzetközi színtéren is remekelt, hiszen a Nike Premier-kupa országos
döntőjében aratott siker után az európai döntőben a negyedik helyen végzett. A 2010/2011-es bajnoki szezonban mutatkozott be az
NB I-ben Gyurcsó Ádám és Izing Martin (Videoton), az NB II-es felnőtt csapatunkban pedig Orbán Gáspár, Macsicza Dávid és Farkas
Norbert kapott lehetőséget.

Csah András

Az U15-ös bajnokcsapat
edzoje
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Hartyáni Gábor

Az NB II-es felnott csapat
vezetoedzoje

Elekes József

Az NB II-es felnott csapat
pályaedzoje és
utánpótlás egyéni képzo
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Vaszicsku Gergo

Jelenleg az
E
NB I-es Budafoki MT
labdarúgója

Gyurcsó Á
dám

Jelenleg a
HNK Hajd
uk Split (h
orvát I. o
sztály)
labdarúgó
ja

Nyilas Elek

Jelenleg az
Tiszakécskei LC
as
IIINB
labdarúgója

Márton
Lorentz leg az

Elek Bence

Jelenleg az
NB II-es BFC Siófok
labdarúgója

Jelen
Paksi FC
NB I-es
ója
labdarúg

PUSKÁS AKADÉMIA SZEMLE • 2020/2. évfolyam, 2. szám

43

09. Mélyinterjúk – Puskás Akadémia

09.

Mélyinterjú
Szolnoki Roland
(Interjúalany)

A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia egyik meghatározó növendéke vagy. Melyek azok
a legszebb emlékek, amelyek utánpótláséveid alatt a legmélyebb nyomot hagyták benned,
és miért?
Mint minden labdarúgónak, aki a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia falain belül nő fel, nekem is
a legszebb emlékem a Puskás–Suzuki-Kupa. Nagyszerű és egyben hihetetlen érzés a világ legjobb
csapatainak utánpótlásaival mérkőzést játszani. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen két
Suzuki-kupán is részt vehettem. Egyszer másodikok lettünk, amikor a Real Madrid csapata győzött le minket a döntőben, egyszer pedig hatodikok, mégis azt kell mondjam, eredménytől függetlenül a legszebb emlékeim egyike.
Itteni karriered során számos edző keze alatt megfordultál,
de mondhatni, Hornyák Zsolttal értétek el eddigi legjobb
eredményeiteket. Miben más Zsolt, mint a többi edző?
Mi az, ami számodra kiemelkedően pozitív tulajdonsága?
Legfontosabbnak azt tartom, hogy nagyon őszinte, és mindig
megmondja a szemünkbe az igazat, amiből tudunk építkezni. Nagyon szereti a játékosokat, abszolút játékospárti, és
érezni rajta, hogy megbízik bennünk. Ezen felül sikerült az
öltözőben és a pályán is olyan légkört kialakítania a csapaton belül, amely sikeressé tett minket a tavalyi évben, és biztos
vagyok abban, hogy sikeressé tesz ebben az idényben is.
A 2019–2020-as bajnokság végére sikerült megszerezni
a csapattal a harmadik helyet, amely a klub története
során az eddigi legjobb helyezésnek minősül. Hogy élted
meg ezt? Hogy élte meg a csapat?
Számunkra olyan volt, mintha megnyertük volna a bajnokságot, hiszen történelmet írtunk: olyan eredményt tettünk le
az asztalra, amelyet azelőtt nem sikerült. Volt idény, amikor a kiesés ellen
küzdöttünk, de Hornyák Zsoltnak köszönhetően az elmúlt évben egészen a
bronzéremig meneteltünk. Egész évben nagy motivációt éreztem a csapaton
belül, mindenki tudásának 100%-ára törekedett, mindenki alárendelte magát a csapatnak. Olyan közösségben dolgoztunk, ahol hétről hétre mindenki
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jobb teljesítményt akart kihozni magából. Talán ennek köszönhetően sikerült – ami a sors fintora is – a Honvéd csapata ellen bebiztosítani a bronzérmet és egyben az Európa-liga selejtezőkörébe történő indulást.
Az utolsó pillanatokig nagy harc volt a Mezőkövesd csapatával a bronzéremért, végül ti kerültetek ki győztesen.
Te mint csapatkapitány miben és hogyan tudtad segíteni a csapatot, a csapattársaidat ebben a kemény csatában?
Profi labdarúgók vagyunk, akik hétről hétre nyerni akartak minden mérkőzésen, és egytől egyig mindenki hitt ebben. Csapatkapitányként folyamatosan motiváltam a társakat, de egy idő után mindenki átérezte ennek a súlyát, főleg, hogy a Mezőkövesd bukta el a
pontokat, mi pedig folyamatosan hoztuk. Ez hatalmas hatalmas önbizalmat adott mindenkinek.
Hogy élted meg az Európa Liga selejtező körébe jutást? Mekkora érvágás volt az, hogy a játékosok nagy része nem tudott
részt venni a Hammarby elleni mérkőzésen?
Ez felemás érzés. Egyrészről nagyon örültem neki, hogy sikerült bejutnunk az Európa Liga selejtező körébe, másrészről viszont szomorú voltam, hogy azok a játékosok, akik ezt kivívták, nem lehetnek ott a pályán mellettem a vírus miatt, és kérdéses volt az is, hogy
ki tudunk-e állni. Természetesen ezzel az élet és a labdarúgás is nagy esélyt adott olyan fiatal labdarúgóknak (Komáromi György,
Auerbach Martin, Marius Corbu), akik az akadémia növendékei. Nagy tapasztalatot tudtak meríteni ezekből a mérkőzésekből, és több
fiatal ezt az NB I-es mérkőzésekre is át tudta hozni.
Életed egyik meghatározó élménye volt az említett mérkőzés. Milyen érzésekkel töltött el?
Mekkora motivációt tud adni a jelenlegi szezonban?
Mindenki, aki ott volt ezen a mérkőzésen, nagyon motivált volt és bizonytani akart. Fontos volt számunka a tisztes
helytállás, amely – úgy gondolom – megtörtént részemről és a csapat részéről is, hiszen helyzeteket sikerült kialakítanunk és végig játszani próbáltunk. Úgy érzem, abban a játékosban, aki nem tudott pályára lépni, most dupla a motiváció, hogy megismételjük a tavalyi évet és ismét selejtezőt tudjunk játszani – természetesen a teljes csapattal.
Ez az év talán téged is nagy kihívás elé állít, hiszen Hornyák Zsolt bátran nyúl a Puskás Akadémia
tehetséges növendékeihez. Miben tudsz segíteni ezeknek a játékosoknak, hogy továbbfejlődjenek?
A szakmai tudáson túl szükség van-e pedagógiára a fiatalok felé részedről? Miben látod a különbséget
a mostani és a „régebben” itt pallérozódó akadémisták között?
A fiatalok jó benyomást keltettek, hiszen gólokat tudtak szerezni, ami önbizalmat adott nekik is a későbbiekre,
ami a csapat eredményessége szempontjából sem elhanyagolható. Engem személy szerint jó érzéssel tölt el, ha egy
fiatal játékos be tud mutatkozni, nincs megilletődve és hozzá tud tenni a csapat eredményességéhez akár kezdőként,
akár csereként. Ezenkívül mindenki nagyon pozitívan áll hozzá a fiatalok beépítéséhez, de ehhez kellenek ők is, valamint szorgalmuk, alázatuk és tiszteletük a labdarúgás iránt.
A 2020–2021-es bajnokságban több növendék is megmutatta, hogy helye van a csapatban. Melyik az a képességük,
amelyik kiemelkedő, és mi az, amiben fejlődniük kell annak érdekében, hogy alapemberré váljanak?
Összességében minden csapatrészben volt fiatal játékos. Nagyon fontosnak tartom, hogy az adott poszton 100%-osan végezzék
a munkájukat, egyéni képességük a maximumon legyen azon a poszton, ahol ők a későbbiekben futballozni akarnak. Amiben
fejlődniük kell, az a mentális képesség. Mindig mondom: bemutatkozni könnyebb, mint hosszabb távon jó és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani. Végig koncentráltnak kell maradniuk és minden egyes szituációt olvasniuk kell, azaz a perceptuális képességüknek jól kell működnie.
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Mi a cél a 2020-2021-es idényre? Mi az, amivel személy szerint elégedett lennél?
Nem szeretek nagyon előre tekinteni, mindig a következő meccs az, ami számomra a legfontosabb, de a Magyar Kupa elhódításával
és a bronzérem megszerzésével már elégedett lennék.
Mekkora figyelmet szenteltél a labdarúgás mellett az iskolai tanulmányokra?
Akadémistaként az iskolában is helyt kell állni, hiszen aki nem lesz labdarúgó, annak az élet más területein is meg kell felelni. Magamat a szorgalmas diákok közé sorolnám, akik próbáltak két fronton is helyt állni, ami nagy kihívás, de sikerült megoldanom. Nagy
hangsúlyt fektettem a nyelvtanulásra, hiszen a felnőttlabdarúgásban számos külföldi játékos és edző megfordul, akikkel idegen
nyelven lehet csak kommunikálni. Mondanom sem kell, pályán belül a megértés hatványozottan fontos.
Ki volt/van legnagyobb hatással rád csapattársaid közül, és miért?
Nagy hatással van rám Nagy Zsolt „Joe”, aki minden edzésen alázatos, szorgalmas, ami a labdarúgás alapja, és ezzel a mentalitással
magával tudja húzni szinte az egész csapatot. Másik nagyon jó tulajdonsága a hozzáállása. Ha nem kap szerepet a kezdőcsapatban,
nem adja fel, hanem a következő héten kétszer annyi munkával és alázattal próbálja megmutatni azt, hogy bármikor lehet rá számítani. De ugyanezeket elmondhatnám Spandler Csabáról is, akivel szintén nagyon jóban vagyunk, és nemcsak a pályán, hanem azon
kívül is nagyon jól megértjük egymást.
Hogy érzed magad jelen pillanatban a Puskás Akadémia első számú csapatánál?
Egy olyan közösségben és csapatban vagyok labdarúgó, ahol megbecsülnek. Mindenkivel jó kapcsolatot ápolok a csapaton és a klubon belül is. Hosszú távon gondolkozom abban, hogy itt fejezem be a labdarúgást, hiszen ez nekem nem csak egy csapat, ez nekem az
életem része.
A nehéz időszak ellenére is jól kezdtétek a bajnokságot, hiszen öt forduló elteltével a harmadik helyen álltok. Mi ennek a titka?
Melyik az a képesség, amelyik ilyenkor a legjobbak közé emeli a labdarúgót?
Kicsit hiányérzetem van, hiszen ha a Videoton ellen jobban koncentrálunk, és kicsit gólra törőbbek vagyunk, akkor onnan is pontot/
pontokat tudtunk volna elhozni. Látványos futballt játszik a csapat, és mindemellett folyamatosan küzdünk egymásért, próbálunk
irányítani, a játékot a mi arcképünkre alakítani. Kiemelném még a siker titkaként a szakmai stáb munkáját.
Posztodat tekintve jobb hátvéd vagy, de Hornyák Zsolt számít rád a középpályán is. Mennyire tartod fontosnak,
hogy egy labdarúgó több poszton is bevethető legyen?
A védelem minden posztján megfordultam, szinte mindenhol bevethető vagyok. Nagyon örülök annak, hogy több poszton is tudok
futballozni, hiszen ha a csapat érdeke ezt kívánja meg, akkor nincs más választás. Ha hiányposzt van, a Mester bátran nyúl hozzám,
én pedig tudásom 100%-át adom a csapat sikeressége érdekében.
Ha újrakezdhetnéd a labdarúgást, mi lenne az a képesség, amelyre nagyobb hangsúlyt fektetnél?
Nem biztos, hogy védő lennék, inkább kipróbálnám magam a középpályán vagy a támadósorban. Amire nagy hangsúlyt fektetnék,
az az 1v1 párharc labdával és labda nélkül, technikai megoldások, labda nélküli védekezés, testpozíció felvétele és a beadások.
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Ha csak egy képességet mondhatnál, mi lenne az, amire a gyerekek az első perctől kezdve figyeljenek?

A

mentális képességet

emelném ki.

Egy labdarúgó karrierjét mentalitása nagyban befolyásolja. A labdarúgás sokszor állítja őt
nehéz helyzet elé, amelyet meg kell tudni oldani, fejben át kell tudni vészelni. Ha valaki nem elég
erős, hamar elvérzik. Sikeréhesnek kell lenni, tűrni kell a kudarcot, és soha nem szabad feladni,
hiszen akkor jön egy következő labdarúgó, aki alig várja, hogy a helyedre léphessen.
Végül, de nem utolsó sorban mit üzensz az akadémián felnövekvő fiatal nemzedék számára?

Azt üzenem nekik, hogy higgyenek az álmaikban.
Nem kell nagyon messzire menniük, házon belül is lehet látni, hány fiatal labdarúgó kerül
az első csapathoz vagy éppen külföldre, aki innen indult el. Mindennap próbáljanak odafigyelni
az edzéseken, maximálisan tartsák be, amit az edző kér, dolgozzanak, és mindemellett
az iskolai tanulmányokra is fektessenek hangsúlyt.

kövess minket a facebookon és az instagramon!

HIGGY BENNE
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Mélyinterjú
Komjáti András
(Interjúalany)

Gyermekkorában Önnek is – mint mindenki másnak – nagy célok lebegtek a szemei előtt a világ legszebb sportágával
kapcsolatban. Gondolta volna, hogy ilyen pályafutást fog befutni, és a magyar labdarúgás ikonikus alakjává válik?
Gyerekkoromban nem igazán gondoltam bele abba, hogy ilyen nagyszerű pályafutásom lesz. Talán először akkor fordult meg a fejemben, hogy lehet belőlem élvonalbeli labdarúgó, amikor tizenhat és fél évesen a Győr NBI/B-s csapatában pályára léptem. Ezt követően meghívást kaptam a magyar ifiválogatottba, és ekkor még jobban ott motoszkált a fejemben, hogy ebből komolyabb pályafutás is lehet. Természetesen, mint az élet minden területén, a labdarúgásnál is számít a szerencse. Amikor megérkezett a meghívó az
ifiválogatottól, az akkori edzőm, Pálffy Antal bajnoki mérkőzés helyett engedett el azzal a jelszóval, hogy: a pályafutásod során jobb
előrelépést fog biztosítani, ha ott fogsz jól teljesíteni.
A magyar élvonalban a Vasas SC labdarúgócsapatában szerepelt tizenöt idényen keresztül. Ez idő alatt 433 mérkőzésen vett részt
és 44 gólig jutott. Mely mérkőzésre és góljára emlékszik vissza szívesen?
Legtöbbször védő pozícióban szerepeltem ezen mérkőzések alatt, nagyon büszke vagyok arra, hogy ennek ellenére 44 gólt szereztem.
Ezek közül több emlékezetes is volt, de legszívesebben az alábbiakra emlékszem vissza. Az egyik legkedvesebb számomra az NB I-es
pályafutásom első gólja, amelyet Komló csapata ellen szereztem a 60-as évek Vasasának kiválóságai között, és ezenfelül Farkas Jánostól gratulációt kaptam. A mai napig szívesen emlékszem vissza a kettős rangadón az FTC ellen elért gólomra. Itt a mérkőzés első
félidejében öngólt fejeltem, de a második félidőben a kapust kicselezve gólt rúgtam, és lettem így eredményes. Ide sorolnám még a
Honvéd elleni gólomat, amikor Kocsis Istvánt átemelve kapásból bal lábbal a kapuba találtam.
Pályafutásában volt egy kétéves kitérő a görög Pierikósz Katerínisz csapatához. Mire tanította meg Önt ez a két év?
Mennyire volt más az ottani labdarúgás a magyar élvonalhoz képest?
Görögországi kitérőm 1984 és 1986 decembere között történt. Tudni kell, hogy abban az időben 30. életévünket be kellett tölteni,
hogy külföldre mehessünk. Fizikálisan nem jelentett nagy terhelést, de a szerencse itt is nagy faktor volt. Kikerültem, és rá 2 napra
máris a PAOK-kal játszottunk, ahol az én gólommal szereztünk vezetést. Rákövetkező hét szerdáján már kupameccs volt, ahol pontrúgás után sikerült fejesgólt szereznem. Bemutatkozásom kiválóan indult, a befogadásom is jól sikerült mind a szurkolók, mind a játékosok részéről. Az akkori görög labdarúgás viszont nem volt olyan színvonalas, mint a magyar bajnokság. A nagyobb sztárcsapatok,
a Panathinaikosz vagy az AEK Athén akkor kezdett neves dél-amerikai labdarúgókat megvenni, és mondhatni innentől kezdődött a
görög labdarúgás felemelkedése. A magyar labdarúgás akkori kiválóságai közül nemcsak én futballoztam Görögországban, hanem
mások is szép pályafutást futottak be, többek között Esterházy Márton (AEK Athén), Boda Imre (Vólosz) és Szabó József (Iraklísz).
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Kiemelkedően szép edzői pályafutás van a háta mögött. Többek között volt a Vasas, az MTK és a Siófok pályaedzője, valamint
a DVSC, a Vasas, a Sopron és a Békéscsaba vezetőedzője is. Hogy emlékszik vissza erre az időszakra? Mi az, ami a mai napig
a legkedvesebb emléke?
Tíz évig voltam Gellei Imre pályaedzője az MTK, a Vasas, a Siófok és a Zalaegerszeg csapatainál. Az 1999–2000-es bajnokságban
szintén Gellei Imrétől sikerült átvennem a Vasas első csapatának vezetőedzői posztját, és rögtön a harmadik helyre tudtam bevinni a csapatot, valamint a Magyar Kupa döntőjébe is bejutottunk. Azáltal, hogy a Magyar Kupában másodikok lettünk az MTK
csapata mögött, nemzetközi porondon is indulhattunk tizenhárom év után. Minden edzőnek van „kudarca” a pályafutása alatt,
nekem ez a Debrecenben eltöltött időszak volt. Nem tartozik a pályafutásom sikerei közé, hiszen amikor átvettem a DVSC csapatát, nagy változások történtek, ugyanis több játékos ment külföldre és más csapatokhoz. Ezután az ország másik végében, Sopron
csapatánál lettem vezetőedző Bognár György után. Öt fordulót követően a csapat kieső helyen állt, de szezon végére csont nélkül sikerült bent maradni az első osztályban. Következő állomásom Békéscsaba volt, ahol Dajka László kollégámat váltottam a
padon. Az akkori keret nem volt első osztályú, ezért annak ellenére, hogy a vezetők közül többen marasztaltak, személy szerint
nekem elég volt, és önmagamtól távoztam onnan.
Az elmúlt években többször is át kellett vennie az első csapat irányítását, egészen pontosan, amikor menesztették Benczés Miklós
és Radoki János vezetőedzőket. Hogy élte meg ezt? Mi volt a célja a csapattal? Mely edzői tulajdonságok a legfontosabbak az ilyen
nehéz időszakban?
Benczés Miklós irányítása után 2018 decemberében vettem át a csapatot egy Mezőkövesd elleni bajnoki mérkőzésre, amelyet
sikeresen megoldottunk a csapattal. Igazán nem a taktikai és fizikális dolgokon kellett változtatnom, hanem a játékosok motiváltságán. Egyéni beszélgetések során egyéni taktikát vártam el tőlük, amelyet maximálisan visszaadtak a pályán. Következőnek
Radoki János vezetőedzőtől kellett átvennem az első csapat irányítását a bajnokság hátralévő mérkőzéseire. Célom rendkívül
egyszerű, határozott és egyben nehéz is volt: meg kell tartani a csapat első osztályú tagságát. Az addigi edzésmódszereken minimálisan változtattam, hiszen az előző kolléga munkáját napi szinten nyomon tudtam követni, de egyéniségemből adódó dolgokat
bele kellett tennem a heti munkába a siker érdekében. A legfontosabb feladat az volt, hogy a játékosokat felkészítsem a mérkőzésekre, amit egyénre szabott részletes feladatokkal tudtam elérni. Ezt követően a csapat és az edző egymásra talált, és sikerült
együtt sikeresnek lennünk.
Melyek voltak azok a pedagógiai, illetve szakmai erényei, amelyekkel a játékosait folyamatosan motiválni tudta?
Elsősorban az alaptermészetemből adódóan nyugalmat tudtam a csapat felé kisugározni, de voltak olyan pillanatok, amikor rendet kellett tennem a játékosaim fejében. Mentálisan kellett őket felkészítenem a soron következő mérkőzésekre, ami rengeteg
egyéni beszélgetést, bizalmat és türelmet igényelt.
Mit gondol, melyik az a legfontosabb képesség, amellyel rendelkeznie kell egy mai modern labdarúgónak annak érdekében,
hogy profivá váljon?
Mentálisan erősnek kell lennie, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy profi labdarúgóvá váljon. Minden pillanatban maximálisan topon
kell lenni annak érdekében, hogy 100%-ot tudjon nyújtani. Mindezek mellett nem elhanyagolható a dinamika és a gyorsaság, amelyek mellé kiváló technikai készség szükséges. Ha ezeket ötvözik, beleviszik saját egyéniségüket a játékba és alárendelik magukat a
csapatnak, akkor a legjobbak lehetnek a legjobbak között.
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Edzői pályafutása alatt megkapta a Bay Béla-díjat, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma adományoz kiemelkedő edzői
tevékenységért és jelentős nevelő-oktató munkáért. Hogy élte meg ezt? Mekkora büszkeséggel töltötte el Önt a díj?
A felnőttlabdarúgás mellett dolgoztam a Vasas U19-es csapatával, és az akkor induló Vasas Akadémián Kiss László társammal egyéni képzéseket is tartottunk. Felcsúton is dolgoztam az NB III-as csapattal, akik az előző szezonban U19-es bajnokságot nyertek Varga
Károly irányításával. A felnőtt labdarúgóknál és az utánpótlásban végzett munkám alapján ítélték meg azt, hogy érdemes vagyok
erre a díjra, ami nagy örömmel töltött el.
Mely életkort tartja a legfontosabbnak, ahova a legtöbb energiát és időt kell fordítaniuk a fiataloknak és a velük foglalkozóknak?
Megítélésem szerint ezt ketté kellene bontani. Tizenkettőtől tizennégy éves korukig arra kell törekedni, hogy a labdával legyenek jó
barátságban, sok játék, játékhelyzet-megoldás legyen a fejükben. Sokszor hagyni kellene őket, hogy saját maguk jöjjenek rá a megoldásra és technikailag helyesen tudják azt kivitelezni. Mindezek mellett sok 1v1 és 2v1 szituáció elé kell őket állítani, amelyekben ki
tudják cselezni vagy éppen le tudják szerelni társukat. Nem lehet minden egyes alkalommal szabályok közé szorítani őket, sok önállóságot kell nekik biztosítani edzői felügyelet mellett, de a játék alapelemeinek rögzülniük kell a gyerekek fejében. Tizenötéves éves
kortól pedig már lehet csapatszerkezetbe illesztett dolgokat gyakorolni. Nagy hibának tartom, hogy a tizenhárom és tizennégy éves
korban már kimondjuk a gyerekekre azt, hogy milyen poszton fognak szerepelni. Többet kell forgatni őket, és ezt követően az edző
feladata az, hogy kiválassza azt a posztot, amely a labdarúgó számára az ideális.
Mit kellene magától hozzátennie egy labdarúgónak (a gyereknek) ahhoz, hogy sikeres legyen?

Alázatosnak kell lennie a labdarúgás iránt, tudatosan kell készülnie a karrierje építésére.

Az ország egyik legeredetibb és legrégibb
angolpark jellegű kertje bőséges kikapcsolódási
lehetőséget nyújt minden évszakban.
A 40 hektáron található természetvédelmi
terület természetbarátok, kirándulók, túrázók,
családok és csoportok kedvelt célpontja.

ALCSÚTI
ARBORÉTUM
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Mennyire tartja fontosnak a fizikális képességek fejlesztése mellett azt, hogy mentálisan erős legyen egy labdarúgó?
Mint már említettem, a mentális képesség a legfontosabb, a győzni akarás, valamint az, hogy saját magát mennyire tudja motiválni.
Egy játékosnak önmagától motiváltnak kell lennie.
Milyen véleménye van a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiáról felkerülő fiatal játékosokról?
A korosztályokból kijövő labdarúgók között vannak tehetségek, amit az utóbbi idők igencsak erősen igazoltak. A járvány ideje alatt
számos az akadémiáról felkerülő labdarúgó tudott bemutatkozni, és ami még fontosabb, hogy a csapatban meg is tudott ragadni.
Ezek a srácok éltek a lehetőséggel, hogy pályára tudtak lépni NB I-es mérkőzésen, és bízom abban, hogy hosszabb távon is sikerül
megállniuk a helyüket.
Ön posztját tekintve hátvéd volt. Milyen képességekkel kell rendelkeznie egy profi labdarúgónak ezen a poszton?
Elsősorban határozottnak kell lennie, kiváló szerelőkészséggel és fejjátékkal kell rendelkeznie. A megszerzett labdákat pontosan és
precízen kell megjátszania és kiválóan kell tudnia belépni a támadójátékba, ami a létszámfölény kialakításához szükséges.
Mennyi időt kellene eltöltenie egy labdarúgónak naponta ahhoz, hogy profivá váljon?
Ilyen szempontból nagyot változott a világ. Elveszett a grund a gyerek részéről; régebben a grundról jártunk az edzésre, majd az
edzésről vissza a grundra. Zártabb közösségben nőnek fel a mai fiatalok, de én úgy gondolom, hogy a napi 3 óra eltöltése kötelező
lenne, és mellé kell egy magas szintű testnevelés is, amely az atletikus mozgásokat, a mozgáskoordinációt tökéletesíti.
Mit üzen a Puskás Akadémián pallérozódó utánpótláskorú labdarúgóknak?

Azt üzenném nekik, hogy közel olyan pályát fussanak be,
mint az akadémián lévő szakemberek:
Tóth Balázs, Mónos Tamás, Hegedűs Béla, Laczkó Zsolt, Kanta Szabolcs.

Az interjúkat készítette:
Kádár László
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Csodálatos természeti környezetben, az Alcsúti Arborétum mellett található szállodánk

hotel.hu

kiváló helyszíne családi összejöveteleknek, céges rendezvényeknek és esküvőknek.
Gyönyörű tóteraszunk alkalmas meghitt polgári szertartásokhoz, szabadtéri esküvői vacsorákhoz.
Éttermünk a Váli-völgy hagyományos ételei mellett gasztronómiai különlegességekkel is várja vendégeit.

www.puskashotel.hu | +36 22/701-017 8087 | Alcsútdoboz, Kastélykert út 6.

KALAND,
DINAMIZMUS,
BIZTONSÁG

A munkánk beszél helyettünk.
www.fejerbalzrt.com
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*A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Suzuki márkakereskedésekben vagy a suzuki.hu oldalon.
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Agro-Felcsút Kft.
A-Híd Zrt.
Alcsúti Arborétum
Atis-Fa Kft.
Belfry Kft.
Búzakalász 66 Felcsút Kft.
CBA Kereskedelmi Kft.
Dolomit Kőbányászati Kft.
Dr. Vörös József
Duna Aszfalt Kft.
Eurovéd Security Team
Fejér-B.Á.L. Zrt.
FÉSZ Zrt.
Gánt Kő és Tőzeg Kft.
Hazai Építőgép Társulás Kft.
Hunguest Hotels Zrt.
Koch és S. Kft.
Magyar Építő Zrt.
Magyar Sportmárka Zrt.
Magyar Suzuki Zrt.
Mészáros és Mészáros Kft.
MOL Nyrt.
Penny Market Kft.
Pharos 95 Kft.
Puskás Akadémia Sport Hotel
R-Kord Kft.
Stadler Trains Magyarország Vasúti Szolgáltató Kft.
Strabag Építő Zrt.
Swietelsky Magyarország Kft.
Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Talentis Event and Marketing Kft.
Takarékbank
VIKIV Vízügyi Kivitelező Kft.
VIVIEN Víz Kft.
ZÁÉV Építőipari Zrt.

ATIS-FA

Dolomit Kft.
Gánt

Gánt Kő és
Tőzeg Kft.
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alapítva: 1989

www.puskashotel.hu
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