
ILLÉS BÉLA AKADÉMIA

I. fejezet: 

Bemutatkozás



Haladás Kft. tulajdoni viszonyok

Önkormányzat 51%

Haladás Marketing Kft.
Séllei Árpád 5%

Halmill Kft.                  
Illés Béla, Halmai Gábor 
44%



Illés Béla Labdarúgó Akadémia 

Tulajdonos 100%-ban:

Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft.



Az Akadémia felépítése



Helyszín : Herman Ottó Szakképző Iskola és Kollégium

Az önkormányzat tulajdona:

▪ 6 hektáros őspark kastéllyal

▪ Működő szakiskolával, kollégiummal

▪ Tornacsarnokkal

▪ 1 műfüves és 3 füves edzőpályával 



Akadémiai tagozat

Középiskola:Herman Ottó Szakképző Iskola

Labdarúgó osztályok évfolyamonként, egyedi órarenddel.

L12-L11-L10 és L9 osztály

Beiskolázás alatt az új első évfolyam

▪ Két idegen nyelv

▪ Informatika

Gyengébb  tanulók esetén szakmunkásképzés: dísznövénykertész

Általános iskola:Váci Mihály Általános Iskola
Labdarúgó osztály a nyolcadikban,

Előkészítő évfolyam a hetedikben és hatodikban



Az iskolai képzés 
minden játékos számára 

ingyenes!!

Étkezés, beiskolázás, havi 2 utazás Illés Sport 
Alapítvány által finanszírozva.

( csak a törvény által előírt kötelező tagdíj 
terheli a családokat.)



Az Akadémia céljai

1. Prioritás: Szombathely NB I. osztályú csapatának ellátása saját 

nevelésű játékosokkal

2. Szombathely városának és labdarúgásának népszerűsítése és 

elismertségének növelése a korosztályos nemzeti válogatottak 

számának emelésén keresztül

3. A Nemzetközi TOP futball vérkeringésébe való integrálódás 

nemzetközi kapcsolatokon, korosztályos válogatottjainkon és 

eredményeinken keresztül



Az akadémia strukturális felépítése

Játéktudás felépítés

Program

Edző

Játéktudás faktor

Mentális program

Pszichológus

Mentális faktor

Orvosi bemérések

A fejlődés éllettani kontrollja

Terhelésélettani

Program

Orvosi Stáb

Erőfejlesztés

Állóképesség

Labdanélküli

koordináció

Fitness Program

Erőnléti edző

Kondíció faktor Regeneráció

Rekreáció

Szabadidős tevékenység

faktor

Szakmai felépítés

Akadémia Vezető

Simon Attila

Szakmai Tanácsadó

Rugovics Vendel

Technikai Vezető

Horváth Sándor

Club Igazgató

Tóth Miklós

Ügyvezetők

Halmai Gábor

Illés Béla



Az akadémia strukturális felépítése: edzők és csapatok

U 19-U 17

Edző:

Simon Attila

Bánfalvi Zsolt

Simon Imre

Catalin Azoitei

U 18-U 16

Edző:

Farkas Péter

Marton Róbert

U 15-U 13

Edző:

Nagy József

Horváth Ádám

Koman Voli

Németh Sz.

U 14

Edző:

Bakos Roland

Bánfalvi Attila

NB III

Edző:Dobány Lajos és Kuttor Attila

Masszőr:

Jakab

Ferenc

Kapus edző:

Kutasi 

Csaba

Orvos:

Kelemen 

Péter

Koordináció

s és 

kondíció 

edző:

Orbán Attila



Beruházások: a szakmai működés feltételei

▪ Szociális épület:

5 öltöző, szertár, egészségügyi szoba, iroda, játékvezető öltöző, női, férfi wc.

Kb. 200 m2.

▪ Sportpályák:

▪ 1 db nemzetközi szabvány méretű, villanyvilágításos, műfüves pálya (III. 

generációs)

▪ 72x18 m-es műfüves gyakorló pálya (I. generációs)

▪ 2 db nemzetközi szabvány méretű gyeptéglázott füves pálya

▪ 1 db 65x45 m-es gyeptéglás füves pálya

▪ 1 db 36x72 m-es III. generációs műfüves pálya (építés alatt)

▪ 73 fő részére 17 db 4 és 5 ágyas kollégiumi szoba (11 szoba 

zuhanyzóval )  



Az Akadémia személyi előkészítése 2007.01-2007.06.

▪ Minőségi szakmai stáb kialakítása

▪ Az Akadémia indulásakor igazoltunk 12 korosztályos válogatottat 

(92-93)

▪ Egy év múlva igazoltunk még 2 válogatott játékost (94)



ILLÉS BÉLA AKADÉMIA

II. fejezet:

Célok és a hozzájuk vezető út

Rugovics Vendel. Szakmai tanácsadó.



Mit kell megvalósítanunk 4 év alatt?

(U16-U19 korosztályos képzés, életkori sajátosságok)

▪ A játékkészség egyénhez viszonyítottan 

legmagasabb szintjét 

(játéktudás felépítésének programja)

▪ Azt, hogy ezt tétmérkőzésen tudják alkalmazni

(mentális program)

▪ Kondicionális bázis izomzati részének 

fejlesztése (izomerő fejlesztés, fitness program)

▪ Kondicionális bázis izomzati állóképességi 

részének fejlesztése (anaerob küszöb környéki 

terhelések, fitness program)

(kondició program)

▪ Regeneráció és rekreáció

(regenerációs program)



Napi négy óra mozgásos tevékenység! De…

▪ Ez nem lehet napi 2x2 óra irányított futballedzés!

▪ Ezért: az edzésidőn kívüli szabadidős 

tevékenységet nekünk kell tervezni és felügyelni!



A heti leterheltség elemei

▪ Heti standard futballedzés ritmusa

▪ Mérkőzések (bajnoki, felkészülési, nemzetközi)

▪ Kiegészítő sportágak:

▪ irányított edzés (karate)

▪ nem irányított, de felügyelt, rendszeres

szabadidős tevékenység



Szempontok a tervezéshez

▪ Túlterheltség elkerülése

▪ Fizikai túlterheltség

▪ Mentális túlterhelés (fásultság)

▪ Regeneráció, Rekreáció

▪ Fizikai regeneráció

▪ Mentális regeneráció (szellemi kikapcsolódás 

kiegészítő sportágak alkalmazásával)

Óriási fizikai és mentális terhelés fognak kapni!!!

Biztosítanunk kell a fizikai terhelés regenerációját és a 

futballszakmai mentális leterheltség (taktika, fegyelem, 

koncentráció) feloldását!



Olyan alkotó légkört kell teremtenünk, melyben a 
szükségszerű, hatalmas leterheltség ellenére 

örömmel és jókedvűen vesznek részt!!!

Kizárólag ilyen légkörben bontakozhat ki a a 
tehetségük, egyéniségük.



Az ehhez vezető út



Szakmai strukturális felépítés

Játéktudás felépítés

Program

Edző

Játéktudás faktor

Mentális program

Pszichológus

Mentális faktor

Orvosi bemérések

A fejlődés éllettani kontrollja

Terhelésélettani

Program

Orvosi Stáb

Erőfejlesztés

Állóképesség

Labdanélküli

koordináció

Fitness Program

Erőnléti edző

Kondíció faktor Regeneráció

Rekreáció

Szabadidős tevékenység

faktor

Felkészítés

Akadémia Vezető

Szakmai Tanácsadó



A játékos

Szakmai programok (4 egymásra ható faktor),
melyek a játékos felkészültségét szolgálják

Játéktudás Program

Éves program

Kondíció Program

4 éves program

Mentális Program

4 éves program

Regeneráció, egyéb 

mozgásos Program

Mobil program



Célok: Az akadémia céljai

▪ A Haladás utánpótlásának közvetlen biztosítása

▪ Nemzetközi szintű játékosok nevelése

▪ Az elitképzés alapjainak lerakása

Feladatok:

▪ Megfelelő (akadémiai szintű) játékosok beigazolása 

az akadémiára

▪ Megfelelő tárgyi feltételek

▪ Megfelelő személyi feltételek



Operatív feladatok terve

Akadémia 

▪ indulásszervezési, 

▪ Strukt., tan. háttér, 

▪ infr. strukt., 

▪ eszközháttér, 

▪ napi szervezési ,

▪ ügyintézési feladatai. 

▪ Operatív irányítás.

(Horváth Sándor )



Orvosi feladatok terve

1. Terhelésélettani feladatok terve. 

▪ Dr.Petrekanics Máté

A játékosállomány antropometriai és spiroergometriai felmérése a felkészülési és 

bajnoki időszak előtt. 

Felelős: Simon A.

▪ Fitness program (fitness edző)

A felmérés alapján kell elkészíteni a fitness program egyénre szabott edzéstervét. 

Keringési, izomzati fejlesztési lehetőségek egyéni kidolgozása a kapott paraméterek 

alapján .Táplálkozási és folyadékbeviteli tanácsadás.

Felelős: Fitness edző.

2. Általános és sportorvosi feladatok (csapatorvos)

Tartalmaznia kell: az orvosi vizsgálatok időpontjait és tartamát, a szükséges 

gyógyszereket, orvosi eszközöket (beszerezhetőségi lehetőségüket és pontos anyagi 

vonatkozásaikat), a küldöttséggel utazó egészségügyi szakember feladatait (személyi 

javaslatokat), a doppingellenőrzés lehetőségének ismertetését, sérülésellátás 

megoldási javaslatait és az értékelést.

Felelős:csapatorvos.



Szakmai feladatok terve és megvalósulásuk koordinálása 
(Rugovics Vendel)

Az alapprogramok (játéktudás felépítés, kondíció, mentális, 

regenerációs) összefogása és megvalósítása az edzőkollégák 

irányításával.

A terv  tartalmazza:

▪ A  játéktudás felépítés programjának elkészítése.

▪ A felkészülési időszakok  megtervezése. 

▪ A keret kijelölése. 

(az edzőkollégák javaslatainak figyelembevételével)

A versenyidőszak szakmai felügyelete, folyamatos konzultáció a napi 

munkában az edzőkollégákkal.



Akadémia vezető: Simon Attila
Szakmai képzés 
célkitűzései

▪ A korosztályok tehetségeinek további kiválasztása, foglalkoztatása

▪ A játékosok fejlődésének figyelemmel kísérése és tehetségük kibontakoztatása

▪ Felkészítés és tapasztalatszerzés hazai és nemzetközi programokkal. 

▪ Különböző stílusok, hagyományok megismerése (É.-Eu., Dél-Eu., Angol, Latin, stb.)

▪ A korosztályok kereteinek kialakítása

▪ A keretek átjárásának biztosítása 

▪ A korosztály tehetségeinek foglalkoztatása hazai és nemzetközi 

tétmérkőzéseken, tornákon.

▪ Lehetőségek a fejlődéshez

▪ Nemzetközi tornák

▪ Edzőtábor és felkészülési mérkőzések

▪ Csapat, csapatrész és egyéni foglalkozások



Folyamatos feladatok

▪ Atehetségek  megfigyelése,kiválasztása

▪ A válogatott keretekbe való ajánlás és menedzselés

▪ A játékosok szüleinek a program elküldése

▪ Kapcsolatfelvétel és folyamatos kommunikáció a kiválasztott 

játékosokkal

▪ A játékosok edzéseinek értékelése

▪ A játékosok mérkőzéseinek megfigyelése, értékelése (video)

▪ Orvosi vizsgálatok (dr. Petrekanits)

▪ Az eddigi felmérések adatainak kiértékelése és az új keret 

játékosainak felmérése (dr. Petrekanits)



Célkitűzések II.

Pedagógiai célok

▪ A játékosok és az akadémia között a hovatartozás, a ragaszkodás, a kötődés szellemének és 

tartalmi kapcsolatának kialakítása, illetve megerősítése.

▪ A teljes komfortérzés és az önbizalom, a magabiztosság, valamint a nyugalom, a higgadtság 

(de nem az elkényelmesedés) további fejlesztése.

▪ Az elvégzett edzésmunka, a magánélet, a szórakozási és pihenési lehetőségek teljesítményt 

befolyásoló szerepénk fokozottabb tudatosítása.

▪ Vegyük figyelembe és hassunk is abban az irányban, hogy játékosaink ne csak labdarúgók, a 

hanem a társadalom gazdasági és kulturális egészének, alkotó, hasznos tagjai, a szervesen 

befolyásoló és abból részesülő polgárai legyenek.

Pszichológiai célok

Az egyéni képességek kibontakozásának lehetőségének megteremtése, a túlzott győzni akarás 

tompítása, a magyarság érzésének növelése, a munkában való hit energiájának felhasználása 

a cél érdekében. A külső és belső körülmények egyensúlyba hozása ezzel megteremteni a 

megfelelő versenyszellem motivációt.



Pedagógiai feladatok

Az  akadémia vezetői és  a játékosok között kialakult tartalmas kapcsolat szintjének 

továbbnövelése:

▪ a személyes találkozók, 

▪ az egzisztencia teremtési és továbbtanulási lehetőségek széles körű kitárásán keresztül.

▪ Az edzőtáborok helyszínén kulturális és pihenőhelyiségek kialakítása

▪ videó alkalmazása, filmvetítési lehetőség megteremtése

▪ teljes pihenést nyújtó szabadidőprogramok

▪ Vetélkedők, tesztek kitöltése.

További beszélgetések, szemléltető anyagok megfelelő szintű szakmai előadások beiktatás az 

edzésmunka teljesítményt fokozó szerepéről.

Szélesíteni kell a teljesítményt jelentősen befolyásoló, az edzésmunka hatását növelő egyéni: 

▪ táplálkozási és

▪ szexuális kultúrát, valamint

▪ a művelődés lehetőségeinek további megismerését.

El kell érni, hogy az egész napos szakmai elfoglaltság mellett biztosítsunk az arra igényt tartó 

játékosoknak a kultúra, a politika, a gazdaság területéről a napi informálódási lehetőségeket.



A motoros mutatók fejlesztésének területén 
alkalmazott módszerek

▪ Az akadémiának kell biztosítani kiemelt képességű 

játékosok nemzetközi szintű mérkőzésterhelést, ezzel 

biztosítva az elitképzés egyik fontos elemét. 

▪ A megfelelő terhelés szerkezet egyéni adagolását orvosi 

méréssel kell alátámasztani.

▪ A technikai-taktikai készségszint növelése, egyéni 

képzéssel



Csapatjáték felépítés az életkori sajátosságok alapján.

Az Illés Akadémia U17 –s korcsoport 

(1992.01.01 után születettek) 

felállási formáiról játékrendszeri ismereteiről

(Az U16 korosztály (1993) csapatjáték 

felépítése ugyanaz, de dupla év van a 4-3-3 

elsajátítására)



U16: 1-4-3-3

ebből   a harmadokban : 

▪ védő harmad 1-5-4-1

▪ közép harmad 1-4-5-1

▪ támadó harmad 1-3-4-3

Támadójáték: pozíciós

Védőjáték : területvédekezés

A játék felépítésének alapfilozófiája szerint szervezzük a játékot

▪ Labdabirtoklás

▪ Ellenfél labdabirtoklás

▪ Labdabirtoklás váltása



U17: 1-3-4-3

Ellenfél labdabirtoklása esetén : 1-3-5-2

Ellenfél labdabirtokban

▪ a szűrők beékelődésével

▪ szélső középpályások visszalépése

▪ a szélső támadók ellenkező oldali belépése a célszemély mögé

Labdabirtokban

▪ csúcs ékkel

▪ visszavont centerrel

▪ rombusz középpálya

▪ szélső irányítóval



U18: 1-4-4-2 és variánsai

Labdabirtokban

▪ az ékek különböző elhelyezkedéssel

▪ szélső irányítóval

▪ rombusz középpálya

Ellenfél labdabirtokban

▪ visszarendeződés -4-5-1

▪ -5-4-1



A játéktudás felépítésének programja

(a csapatjátékon keresztül)

Rugovics Vendel



A  4-3-3 felépítése  U16, U15  I – II.  

I.blokk anyaga

11-11 elleni játék 

(miért ezzel kezdünk?)

▪ mert a játékosok különböző helyről érkeztek, különböző felfogással 

▪ mert későn kezdjük a felkészülést

II.blokk anyaga

Négy védős területvédekezés és a két szűrő összhangjának beállítása



A  4-3-3 felépítése  U16, U15  III.  

III.Blokk anyaga

Ellenfél labdabirtoklása

1. A középső harmadban 4-4-2-ből induló területvédekezés  

2. Védő harmadban   átrendeződés   a labdával ellenkező oldali (gyenge oldali)

Belső középpályás visszatolódásával 

3. Támadó harmadban 4-4-2-ből induló (egyik oldalra terelt labdaszerzési 

szándékkal) mélységből indított letámadás  

4. A letámadás feltételeinek felismerése ,a jeleire beidegzett reakció!

5. Védekező standard szituációk



A  4-3-3 felépítése  U16, U15  IV.  

IV. blokk anyaga: Labdabirtoklás

1. Labdakihozatal a két védekező középpályás (későbbiekben: szűrők) részvételével

2. Labdabirtoklás feltételének megteremtése a középső harmadban

3. Kombinációk a középső harmadban  

4. Kombinációk a középső harmadban a                bevonásával.

1. Mélységi játékból

2. Szárnyjáték (szélső zóna mélységi váltásai)

3. Szélső játék (1:1, 2:1, 2:2, 1:2)

4. Szélső beindulása labdával

5. labda nélkül

5. Kontrajáték

1. Védő harmadból - szélről ill. középről

2. Középső harmadból - szélről ill. középről

3. Támadó harmadból - mélységi letámadásból szerzett labda ill.

- visszatámadásból szerzett labda

6. Támadó standard szituációk

Bedobások, Szögletek, szabadrúgások (oldalról,hátulról,szemből)



A felkészülés (első 4 hét) anyaga az éves tervben 
ismétlődik bővebb formában

2008-ban kiemelt elemek:

1. Elmozgó és pozíciós rendszer váltogatásának 
elsajátítása.

2. 3 védős területvédekezés 
elsajátítása.(stresszhelyzetek 4 védős rendszerben 
is, ha egy védő támad.
▪ Kontratámadás kivédekezése 3 védővel.



Alapmozgások a csapatjáték szintjén



U16 (-4-3-3) Alapfelállás labdabirtoklás 



Labdakihozatal abban a pillanatban, ha az egyik 
szélső védő fellép a középső zónába 

Ha az egyik szélső védő fellép a középső zónába, akkor a három védő tolódik a labdás oldal felé.



Labdavesztés a támadó harmadban (visszatámadás)



Rendeződés a középső harmadban 
a labda a középső zónában középen  4-4-2



U16 (4-3-3) Ellenfél labdabirtoklása,labdaszerzés 
középharmadban, 4-4-2 –s alapfelállásból.

▪ A két ék az oldalra terelés miatt

▪ A labda középen

▪ A terelés jobb oldalra

Ez az állapot akkor van, ha teljesen fel tud állnia csapat, minden játékos a labda vonala mögött tartózkodik.



Rendeződés  a középső harmadban, 
a labda a középső harmadban szélen 4-5-1 



Rendeződés a védő harmadban, 
a labda védő térfélen középen  5-4-1



ILLÉS BÉLA AKADÉMIA

III. fejezet:

A szakmai munka értékelése

Rugovics Vendel szakmai tanácsadó 2007



Mit terveztünk és mi valósult meg?



A játékos

Szakmai programok (4 egymásra ható faktor),
melyek a játékos felkészültségét szolgálják

Játéktudás Program

Éves program

Kondíció Program

4 éves program

Mentális Program

4 éves program

Regeneráció, egyéb 

mozgásos Program

Mobil program



Játéktudás felépítés program

▪ Játékrendszer: 4 – 3 – 3

▪ Felállási forma: 4 – 2 – 3 – 1



4 - 2 – 3 – 1 : Ellenfél labdabirtoklása

▪ 4 védős területvédekezés elemei  ✓

▪ Mélységi letámadás  ✓

▪ 4-4-2-ből indított középpályás zárás oldalra tereléssel  ✓

Összességében az ellenfél-labdabirtoklása elleni játék 

felépítése nagyon precízen sikerült, de…

Sokkal több időt vett igénybe, mint ami a tervben szerepelt, 

ezért a labdabirtoklásra sokkal kevesebb idő jutott.



4 - 2 – 3 – 1 : Labdabirtoklás

▪ Ellentétes oldali szűrő játékba lépése jól rögződött ✓

▪ Labdakihozatal, labdajáratás ✓

▪ Szélességi játék ✓

▪ Mélységi játék : 50%-os állapot 

▪ Szélső játék : 50%-os állapot 



Mentális program

Olyan alkotó légkört kell teremtenünk, melyben a 

szükségszerű, hatalmas leterheltség ellenére 

örömmel és jókedvűen vesznek részt!!!

Kizárólag ilyen légkörben bontakozhat ki a a tehetségük, 

egyéniségük.



Kondíció program

▪ Kondicionális bázis izomzati részének fejlesztése ✓

(izomerő fejlesztés, fitness program)

▪ Kondicionális bázis izomzati állóképességi részének ✓

fejlesztése (anaerob küszöb környéki terhelések, 

fitness program)

▪ Szomatotípusra szabott egyéni izomfejlesztő program ✓



Regeneráció, rekreáció

• Egyénre szabott regeneráló és zsírégető program   ✓
polár óra kontrollal

• Rendszeres wellness foglalkozások: uszoda, szauna,stb. ✓

Bükön 

• Regeneráció, rekreáció  ✓



Összegzés

A képzés nagy részében az elvárt magas minőségben 

valósult meg.

A játékosok egyéni felépítésében a labdabirtoklással 

kapcsolatos lemaradás csak saját terveinkhez képest 

lemaradás, amit fokozatosan pótolunk.



ILLÉS BÉLA AKADÉMIA

IV. fejezet:

Nyári és éves felkészülési terv

Korosztályok: 96-95-94-93-92

Rugovics Vendel 2008



Fejlesztési célok 2008-2009 koroszályonként.
megj: az életkori sajátosságok és a helyi sajátosságok figyelembevételével.

• 92-es korosztály: a felnőtt bajnoki ritmus felvétele, 

az életkori határok lebontása

• 93-as korosztály: a rendszerbeli játék első formációjának rögzítése 

4-3-3 (4-2-3-1)és további egyéni fejlődés.

• 94-es korosztály: a rendszerbeli játék első formációjának ,4-3-3 (4-

2-3-1) elsajátítása az egyéniség megtartása mellett

• 95-ös korosztály: az egyéniség az egyén dominanciájának 

fejlesztése a rendszerbeli játék első lépései mellett.

• 96-os korosztály:az akadémiai légkör és munka alapjainak 

elsajátítása,csapatépítés

NB-III

NAGY KIHÍVÁS



Edzésblokkok

• Coerver technika

• Csapatjáték ismeretek

• Stabilizáció,koordináció,erőfejlesztés

• Egyéni képzés

• Zsírégetés

• Párharc



’92 – es korosztály

SZEMÉLYI FELELŐSSÉG!

• A heti beosztást és a standard ritmust az akadémián 

az akadémiavezető : Simon Attila végzi! 

(terhelési szerkezet: periodizáció)
• Vezető edző (92) : Simon Attila

• Edzők: Catalin Azoitei,Koman Vladimir



Edzésblokkok I.

Coerver

• Személyi felelős: Bakos Roland

• Tartalmazza: zsonglírozás,  

bemelegítés, kisjáték,labdás 

koordináció, egyéni képzés

• Heti Ritmus :3x/hét-20’-s blokk 

minden korosztályban

• Módszer,anyag tartam: 

Coervier technikák, bemutatás 

fontossága –edzők!

Stabilizáció

• Személyi felelős: Orbán Attila

• Tartalmazza: stabilizáció, labda 
nélküli koordináció, futóiskola, 
ugró-iskola, vázizomzat erősítés, 
dinamikus láberő

• Heti ritmus: Heti2x-35’

• Módszer: 
Orbán Attila edzésterve alapján



Edzésblokkok II.

Egyéni képzés !!! 

( specialisták ! )

• Személyi felelős: Csapatedző

• Tartalmazza: Általános és poszt-
specifikus

• Heti ritmus: hétfő és csütörtök 
délelőtt

• Módszer anyag: rúgótechnika, 
fejelőtechnika, átvételek

• Anyag: Klasszis játékosok 
mozdulatai, megoldásai

Párharc és zsírégetés

• Személyi felelős:Csapatedző

• Tartalmazza:

• 1-1,2-2,  elleni játék támadó és 

védekező rész, kényszerítő 

kivédekezése

• 30’ futás aerob terhelés Heti 3x



A legfontosabb: AZ EGYÉN fejlődése!

Minden faktor, edzésblokk, módszer ennek kell, hogy legyen alárendelve.

Eszközök:

• Csapatjáték

• Egyéni képzés

• Fitness – periodizáció (Izomzati, keringési állóképesség; koordináció; 

regeneráció; rekreáció)

• Mentális program

- Idegrendszeri stabilitás

- Profivá válás

- Téthelyzet eltűrése

Összegzésként: A TALENTUM kibontakoztatása!

Megj.: A tapasztalok alapján ha nem is hibátlan, de helyes úton járunk, amit 

bizonyítanak eddigi  munkánk „termékei”. A válogatottakban játszó játékosaink 

nemzetközi szinten is egyéniségek. Pl.: Skriba, Gyurján, Kovács.



Csapatjáték ismeretek 

Felépítés ellenfél labdabirtoklása esetén.

1. Az 5-4-1 – es felállási forma felvétele

2. A 3-védős játék alapjai 

(a szélső védő támadásba való belépése esetén),       

kontratámadás kivédekezése.

3. 4-2-3-1 –s felállási formában labdaszerzés(retesz)

4. Tereléses védekezés és retesz váltogatása

5. Mélységi letámadás ismétlése (eseti jelleggel)



1. 5-4-1-s felállási forma felvétele

• A védő   harmadban

• A szűrő beékelődésének automatizálása 

(3 - támadó és 2 - támadó ellen)

• Mindig az ék elé átadási irány zárásával vagy 2-3 vagy 4-5 

pozíció közé



2. három védős játék alapjai

Szélsővédő támadásba lépése esetén

• a kialakult formáció  levédése standard felállásban. ( 3+1)

• A, Labdavesztéssel azonos oldali kontratámadás esetén.

• B,Tengelyben történő labdavesztés, „tengelykontra” esetén

• C, Labdavesztés utáni gyors súlypontáthelyezés esetén 

történő kontra esetén



Kontratámadás levédekezése, labdavesztés szélső zónában.
( A - azonos oldali kontratámadás,C - gyors súlypontáthelyezésből 
ellentétes oldali kontratámadás)

Alapszabály: 3 védő és egy szűrő mindig meg kell, hogy 

legyen labdabirtoklás váltás esetén ( 3+1 )

• A 3 védő hátrál és összezár, szűrő veszi fel a labdást, ha a 

tengelyben nincs ellenfél játékos késleltet, ha szerelési kísérletre 

kényszerül és nem sikerül: fault

• Ha a tengelyben a középső területben ellenfél van, akkor a szűrő 

csak annyira tolódik a labdás felé, hogy mozgásával elzárja a 

labdástól a tengelyben lévő ellenfelet. Ekkor a szélső védő veszi fel 

a labdást, de nem megtámadja, hanem hátrálva késlelteti. A három 

védő diagonálban helyezkedik.

• Mélységi átadás esetén kilépés a labdát kapóval, ha háttal lehet 

tartani, a másik 3 védő mögé zár, ha szembe fordul, akkor TILOS 

kilépni a falból!



Kontratámadás levédekezése, B - labdavesztés középen

Alapszabály: 3 védő és egy szűrő mindig meg kell, hogy 

legyen labdabirtoklás váltás esetén (3+1)

• A 3 védő hátrál és összezár, szűrő veszi fel a labdást, késleltet 

!!!, ha párharcra kényszerül és nem sikerül a szerelés: taktikai fault 

!

• Mélységi átadás az ék felé esetén kilépés a labdással, ha háttal 

lehet tartani, a másik 2 mögé zár és a szűrő rásegít elölről, ha 

szembe fordul akkor TILOS !!! kilépni a falból! (behátrálás)

• A szűrő minden esetben az oldalvonal felé tereljen!



3. 4-2-3-1 –ben labdaszerzés

• Retesz, mely a mélységi átadások és a labdavezetések az ellenfél 

középpályás létszámelőnyre utaló kísérletének megakadályozása 

vagy az oldalvonal felé való terelése.

• 4-4-2 – es felállási formában terelés váltogatása

• 4-4-2-es felállási formában a mélységi letámadás ( eseti jelleggel ! )

ismétlése



Csapatjáték ismeretek. Felépítés labdabirtoklás esetén.

1. Szélső védő felmozgásával és szélső bemozgásával 
aszimmetrikus rendszer kialakítása. (!!! Zavart okoz a 
válogatottnál)
Ehhez rövid, gyors kombinációk szükségesek. Ezek 
begyakorlása elmozgó rendszerben, nagyjából alapforma és a  
kreativitás figyelembevételével !!!.
(alkalmazott  koordinációs gyakorlatok kreatív módszerrel) 

2. Pozíciós és elmozgó rendszer váltogatásának rögzítése. 
(2-6, 4-8 pozíciókból 7-11 és10 -9 pozíciók mozgásai.) 
(!!! Zavart okoz a válogatottnál)

3. Labdakihozatalból megbontási bázisformáció 4-5-1-es     
védekezés ellen. 



Csapatjáték ismeretek. Felépítés labdabirtoklás esetén.

•

• 4-1-2-3 rendszer elsajátítása  csak a  2008 téli 

felkészülésben lehet aktuális  a váratlan NB III-as 

kihívás okán !!!  (szerkezetváltás tanulási jelleggel, csak az 

NB III-as erőviszonyok felmérése után lehetséges)

NB - III.



Csapatjáték felépítés az életkori sajátosságok alapján.

Az Illés Akadémia U16 –s korcsoport (1993.01.01 után születettek) 

a rendszerben való játék első formációjának rögzítése.

Az U15 korosztály (1994 csapatjáték felépítése ugyanaz, de dupla év 

van a 4-3-3 elsajátítására)

Az U14 korosztályban (1995) a csapatjáték alapjainak lerakása az 

egyén dominanciája mellett.

Készítette: Rugovics V. - Simon A.



Edzők:  U16 (1993) Nagy József, Bakos Roland.

U15 (1994) Horváth Ádám, Farkas Péter.

U14 (1995) Marton Róbert,Takács Gábor



U16: 1-4-3-3

ebből   a harmadokban : 

▪ védő harmad 1-5-4-1

▪ közép harmad 1-4-5-1

▪ támadó harmad 1-3-4-3

Támadójáték: pozíciós és elmozgó

Védőjáték : területvédekezés

A játék felépítésének alapfilozófiája szerint szervezzük a játékot

▪ Labdabirtoklás

▪ Ellenfél labdabirtoklás

▪ Labdabirtoklás váltása



A felkészítési szakaszok:

U14-U15

1995-94



Csapatjáték elemek :U14-15 (1995-94)

Labdabirtoklás

• labdakihozatal  védő harmadból, 4 védő 2 szűrő részvételével(közelít-

távolodik)belépés a középső harmadba

• Ellentétes oldali szűrő megjátszása labdakihozatalból

• Szélső védők belépése a középső harmadba

• Középpályáról a támadók játékba hozatala

• szélső játékosok játékba hozása (szélső játék)

• Résbe mozgással,indítással,visszalépéssel

• Középharmadból mélységi játék 9-10-s pozíció felé, és annak 

megtámogatása

• Pozíciós játékból átváltás elmozgó rendszerű variációkra 2-(6)-10-9-11 

és 4-(8)-10-9-7



Csapatjáték elemek. U14 -15 ( 1995-94 )

Ellenfél labdabirtoklása.
Kiemelten: területvédekezés

• tolódások két ill.három vonalban

- MÉLYSÉGI TERÜLETSZŰKÍTÉS. Kiemelt elem ! Két eset lehetséges: 

amikor megvan az elvi feltétele, akkor KÖTELEZŐ, amikor nincs meg, akkor 

TILOS!  Elvi feltétel: a labdabirtokló részéről kizárt az indítás lehetősége. 

Védekezésben azonos gondolkodás kialakítása a játékosoktól. Azonos 

szituáció elemzés, azonos reakció ! Egy szituáció, egy megoldás minden 

játékos számára !

- INDÍTÁS ELLENI játék. Kiemelt elem ! Amennyiben a labdabirtoklónak elvi 

lehetősége van az indításra, a védőjátékosok korán felveszik a mélységben 

beinduló támadók mozgását és a saját kapuhoz viszonyított, tudatosan 

felvett előnyüket (futótávolság) megtartva hátrafele futnak. ( részletesen: 

lásd a 90.-91.dián) 



Ellenfél labdabirtoklása.

• ékkel való kilépés, mögézárás

• egymás biztosítása

• mélységi letámadás ( eseti jelleggel )

• 4-2-3-1-ben védekezés alapjai

• tereléses védekezés 4-4-2-ből ( csak 1994. U15 )

Csapatjáték elemek. U14 -15 ( 1995-94 )



Játékkészség

• párharckészség, kisjátékok:1-1 2:1,3-1 2:2,3-2, 4:3,5-

2,5-3

• csökkentett létszámú fél és három negyed egészpályás 

játékok: 6:4, 8-6,9:9,

• 11-11 ellen játék kiemelt kezelése 12 héten keresztül, ha 

kevés akkor több



Indítás elleni játék

Ha az ellenfél játékosa INDÍTÓ pozícióban van, akkor a védőknek a saját kapujuk felé 

be kell hátrálni, ill. nem engedhetik a támadókat, mélységi beindulókat a védelmi 

vonalba. (Fontos, hogy a védőnek mindig előnye legyen az ellenfél támadójával 

szemben a saját kapuja felé, de ne távolodjon el nagyon a támadótól.)



Indítás elleni játék

Egy beinduló támadó esetén

Ha egy beinduló támadó van akkor nem szabad az egész védelemnek behátrálni, 

mert teljesen szabadon maradnának a támadók veszélyes pozícióban

Helytelen !

Helyes !



U15-U14 (4-3-3) Ellenfél labdabirtoklása,        
labdaszerzés középharmadban, 4-4-2 –s alapfelállásból.

▪ A két ék az oldalra terelés, ebből mélységi letámadás

▪ A labda középen

▪ A terelés jobb oldalra és balra is

Ez az állapot akkor van, ha teljesen fel tud állnia csapat, minden játékos a labda vonala mögött tartózkodik.



Visszatámadás

Párharc elvesztése után a visszatámadás kötelező, ha az ellenfél játékosa nincs

előnyös pozícióban és van lehetőség a labda gyors visszazerzésére

Párharc elvesztése után a visszatámadás felesleges, energia pazarló, ha az ellenfél játékosa 

előnyös pozícióban van és nincs lehetőség a labda gyors visszaszerzésére. Ilyenkor a cél a 

legkedvezőbb védelmi pozíció elfoglalása, de emellett kötelező az indítás kizárása (labdás 

mielőbbi felvétele)



A visszatámadás minden olyan esetben kötelező, ha 

• Lehetőség van a labda gyors visszaszerzésére,

Vagy általa az ellenfél:

• Szélességi játékra,

• Labdavezetésre,

• Hátrafelé való játékra kényszerül

Visszatámadás



Mélységi szűkítés

A kaputól távolodó labda esetén, kifele mozgás a labda távolodásának mérté-

kéig, HA NINCS INDÍTÁSI LEHETŐSÉGE AZ ELLENFÉLNEK !

A mélységi területszűkítés az egész csapatra vonatkozik.



Mélységi szűkítés



Labdabirtoklás

Feladat

• Labdakihozatal 4 védő 2 szűrő

• Szélső játék visszalépés, résbe 

mozgás,beindulás- indítás,

• Támadás 9.-10. 

pozícióban,felzárkózás

• Érkezés megszervezése

• Elmozgó rendszerű játék     2-6-7-

10-9-11,4-8-11-10-9-7

• Pontrúgás

Támadásban széles és 

hosszú csapattal (túlzott)



Labdakihozatal védő harmadból-közép 

harmadban 4 védő-2 szűrő,a szélső védők 

belépése a középső harmadba



Támadás előkészítés középső zónában szélső játék 

indítással



Támadás előkészítés középső zónából 9.-10. 

pozíció megjátszása,támogatása



Szélső játék résbe futással



Szélső játék visszalépésből



Rögzített helyzetek ,pontrúgások

Szabadrúgások

Támadó zóna

• Középső

• Oldal

Középső zóna

• Középső

• Oldal

Védő zóna

1. KÖZVETETT

2. KÖZVETLEN

Szögletrúgások

Támadó zóna

– baloldali

• Befelé

• Kifelé

• Kisszöglet

– Jobb oldali

• Befelé

• Kifelé

• Kisszöglet

Büntetők

Közvetlen módon

végrehajtott

Közvetett módon

végrehajtott

Bedobások:

Nagy bedobások 

Támadó bedobások a középső zónában

Bedobás kombinációk a támadó zónában



Fejlesztési célok koroszályonként.
megj: az életkori sajátosságok és a helyi sajátosságok figyelembevételével.

• 92-es korosztály: a felnőtt bajnoki ritmus felvétele, 

az életkori határok lebontása

• 93-as korosztály: a rendszerbeli játék első formációjának rögzítése 

4-3-3 (4-2-3-1)és további egyéni fejlődés.

• 94-es korosztály: a rendszerbeli játék első formációjának ,4-3-3 (4-

2-3-1) elsajátítása az egyéniség megtartása mellett

• 95-ös korosztály: az egyéniség az egyén dominanciájának 

fejlesztése a rendszerbeli játék első lépései mellett.

• 96-os korosztály:felvételi szervezés,beiskolázás

NB-III

NAGY KIHÍVÁS



Egyéni képzés

• technikai-koordinációs skálázás

• Általános egyéni képzés

• Posztspecifikus egyéni képzés

• Egyéni képzés,alkalmazott koordinációban

• alkatból fakadó hátrányok korrekciója (labdával, labda 

nélkül és együtt alkalmazva)

• Courvier technika elsajátítása



A megfigyelt dolgok analizálása

• Olyan játékos egyéniségeket képezni,akik átlagon felüli 

játékhelyzet-megoldó képességekkel rendelkeznek,azaz 

a gyakorlatban is képesek válaszolni a játékban 

állandóan visszatérő kérdésekre.

• Mi? Mit? Ki? Kit? Hol? Mikor?



Versenyzés

• A kiemelt bajnoki rendszerre való áttérés

• Tapasztalatszerzés a felnőtt futballban NB III. ( 1992 )

• Ausztriai és más szomszédos országok akadémiáival 

való mérkőzések

• Országos kiválasztó tornák

• Regionális téli műfüves, termi tornák

• A-B keretek versenyeztetése 

(A túlversenyeztetés elkerülése)



ILLÉS BÉLA AKADÉMIA

V. fejezet:

Tehetségkutatás



Tehetségkutatás

Kapcsolataink révén országos hálózat alakult.

Példa a kivitelezésre:

A jelenlegi 103 fős akadémiai keretben a szombathelyi és a más 

klubokból igazolt játékosok százalékos eloszlása: 40%-60%.

Az arányt megfordítani áll szándékunkban. 

Ennek érdekében indítottuk el „Közös cél – Közös akarat” 

programunkat a Lurkó UFC-vel közösen.

A program szerepe a helyi képzés szintjének emelése és 

racionalizálása az alsóbb (akadémiát megelőző) korosztályokban.



„Közös cél-közös akarat” program
Szombathely 2009

Illés Akadémia – HVSE - Lurkó UFC 
közös programja a Talentum 
kibontakoztatásáért.

Rugovics Vendel 2008



Az Illés Béla Labdarúgó Akadémia , a 

HVSE és a Lurkó UFC 2009-től a 

talentum kibontakoztatását szolgáló, 

közös programot hirdet.



Programunkkal a szakmai célkitűzéseken túl azt is 
demonstrálni kívánjuk: 

a közös cél érdekében 
„mindenki szombathelyi… !!”



A program szakmai célkitűzései:

➢ a kapu előtti szituációk, befejezések iskolázása és skálázása. (Pavarotti még a 
fellépések előtt is órákat skálázott, hogy a koncerten majd „ tökéletesen szólaljon 
meg „ az a bizonyos hang ” amelytől Ő volt Pavarotti) Ez a  futball talentum 
kibontakozásában sincs másképp…

➢ „millió” labdaérintés egy edzés alatt.

➢ kiváló futballisták egyéni tudásának tapasztalatának átadása a gyakorlatban (edzők, 
aktív Hali-s játékosok)

➢ a mára már eltűnt grundok hatásának visszaállítása
(természetes szelekció, kicsik-nagyok együtt, ahol csak az ügyesség és egymás 
tisztelete számít)

➢ az egymástól tanulás (ellesés) lehetőségének megteremtése.   



A legfontosabb cél azonban:

A szombathelyi utánpótlás labdarúgás alapvető 
konszolidációja:

Az Illés Akadémia, a HVSE, és a Lurkó UFC külön 
gazdasági alapokon, de a közös szakmai alapot nem 
nélkülözve dolgozzanak.
A szerves integrálódás kizárólag a gyerekeken keresztül 
valósulhat meg. 

Ennek első lépcsője a „Közös cél-közös akarat” program.



„Közös cél-közös akarat program.”

With the best players,against the best players, 
in the best competitions!

A fejlődés érdekében:

A legjobbaknak a legjobbakkal kell játszaniuk!

(Forrás: UEFA központi program, PRO, Adv. lic.)   



„Közös cél-közös akarat”.

Az egyéni képzés programja. 



A programba bevont játékosok kiválasztása az edzők javaslatának 

figyelembevételével  a következő tényezők alapján történik:

• tehetség  (TOP tehetség fejlődésének biztosítása, a labdarúgás 

szombathelyi  bázisának fejlesztése ) 

• a játékos ambíciói a versenyszerű labdarúgásban

• tanulmányi elfoglaltság

A fentiek alapján kiválasztott játékosok egyéni edzéseken ( egyéni 

képzés ) vesznek részt képességeik minél hatékonyabb 

kibontakoztatása érdekében. Ezek az edzések nem a megszokott 

csapatedzések helyett, hanem annak kiegészítéseként szerepelnek.



Eszközháttér

• Műfüves pálya (teljes méret)

• 1 db nagyméretű hordozható kapu (7x2,3 m)

• 3 db 5x2 m-es hordozható kapu

• 6 db 3x2 m-es hordozható kapu

• Min. 60 db. Labda

• 3 garnitúra / 8 db megkülönböztető trikó

• 3 garnitúra bólya

• 3 db 90x60-as írható-törölhető tabella 
(résztvevő csapatok logóival, stb)

• Tea



Lebonyolítási terv 1. elem

Adott napon hetente közös egyéni képzés a műfüves pályán.

Résztvevők: kijelölt játékosok (összes kijelölt)
+ 6 kapus

Vezető edzők: Simon Attila és Rugovics Vendel

Edzők: Illés Akadémia, HVSE, Lurkó UFC edzői.



Lebonyolítási terv 1. elem

Résztvevő korosztályok:

Lurkó: ’99,’98

Lurkó-HVSE: ’97, ’96

Illés Akadémia: ’95, ’94, ’93, ’92

Kiválasztott játékosai.

Beosztás:

Két szekció alakul, 3 – 3 csapattal, csapatonként 6-8 játékossal.

A. „Arsenal” szekció
Szekcióvezető: X.Y. edző

B. „Barcelona” szekció
Szekcióvezető: X.Y. edző



A szekciók külön térfélen dolgoznak.

Mindkét térfél három-három gyakorlási helyszínnel van berendezve, tehát összesen 

egyszerre hat helyszínen folyik a gyakorlás. Egy edzésen belül a szekciók a térfél 

három gyakorlási helyszínén belül forognak meghatározott időintervallumban váltva a 

gyakorlási helyszíneket. (3x15perc x 2kör = 90perc tiszta gyakorlási idő/gyerek)

Következő heti foglalkozáson a szekciók térfelet cserélnek, eképpen a hat gyakorlási 

helyszínre tervezett munka (edzésterv) két – két szekcióedzésre (2 hétre) aktuális.

A két hetes edzéstervet a szekcióvezetők, illetve az általuk kijelölt edzők készítik, és a heti  

edzéseket megelőzően hétfőnként konzultálnak, egyeztetnek a szakmai vezetővel.

Bemutatásképpen az első edzés anyagát a szakmai vezető készíti, melynek mintájára a 

későbbiekben a szekcióvezetők, illetve az általuk kijelölt edző által készülnek az 

edzések anyagai.

Lebonyolítási terv 1. elem



Lebonyolítási terv 1. elem

Az „A”, (Arsenal) térfélen folyó képzés irányvonala:

• rúgótechnikák fejlesztése,

• fejelőtechnika fejlesztése.

A „B”, (Barcelona) térfélen folyó képzés irányvonala:

• kapura történő támadóakciók, befejezések,

• helyzetkihasználás, döntésképesség fejlesztése.



Lebonyolítási terv 2. elem

Csoportbajnokság szervezése 
(Koordinátor : X.Y)

Célja: a programban résztvevő gyerekek 
motiváltságának fenntartása.

Lebonyolítás: 6 csoport ( 6 csapat) 
körmérkőzések.

Az Arsenal szekció csapatai:
szabad választás a gyerekek által a 
Premier League csapataiból.

A Barcelona szekció csapatai:
szabad választás a gyerekek által a La 
Liga csapataiból.

Játékidő: 1x 30 perc.

Pálya: mobil (létszámtól függően)

Kapuméret: 3X2 m

Labdaméret: 4-es.

Csapatlétszám: a csapatlétszámot mindig a 
legkisebb létszámban jelenlevő csapat létszáma 
határozza meg. (3v3-tól 6v6-ig).

Pontozás:győzelem 3pont, döntetlen 1p.

Díjazás: Csoportbajnokság 1-2-3.helyezettje 
éremdíjazás. 
Gólkirály: serlegdíj.
Összesített szekciógyőztes: Pizzavacsora és 
üdítőparty.

A játékosok szívesen és jókedvvel, motiváltan vegyenek részt a pluszmunkában. Ez a légkör a fejlődés 

kritériuma. Ennek elérése  a velük foglalkozó edző munkájának egyik mércéje.            

(tanács: a gyerekek lételeme a verseny, a megmérettetés. Ez számukra a legnagyobb motiváció ! 

Ehhez igazítsd a foglalkozásokat !)



Egy hasonló program féléves működési 

tapasztalatai

A gyerekek még fél év eltelte után is előre készülnek a foglakozásokra.

Az idősebb játékosok élvezik, hogy „bábáskodhatnak” a kicsik felett, a kicsik viszont kiváltságnak érzik, 
hogy együtt edzhetnek a nagyokkal, ami plusz energiákat szabadít fel bennük (nem ritka, hogy a 
kicsik a pár évvel idősebbek közül választanak példaképet).

Nagyon jól összehozza a különböző generációkat, új barátságok szövődnek.

A kicsik tanulnak tűrni és alkalmazkodni.

Egy apuka véleménye: „Az egyesület a személyes ismeretségek és barátságok által szinte már 
családként funkcionál, a jó képességű gyerekek egymás „méregetése” helyett testvérként tekintenek 
egymásra.” (PJ)

A csoportmérkőzéseket „véresen” komolyan veszik, mindenki átérzi a meccsek „presztizsét”, ami-kifér-a-
csövön alapon edzenek.

.

Az edzés végén a gyerekek a koordinátor felügyelete alatt maguk írják be az eredményeket és összesítik 
a tabellát a falon.



Konkurenciák

Az elmúlt két évben akadémiánkkal sikerült megállítani az elvándorlási 

jelenséget is a szombathelyi futballban.

Az utóbbi időben azonban más akadémiák megindulásával (Győr, 

Felcsút, Vasas, Bp. Honvéd, Szeged, Gyula, Dalnoki A. 

Ferencváros, Pécs, stb.) az igazolási lehetőségek egyre szűkülnek. 

Ez a nyugati országrészben hatványozottan igaz!

A ZTE akadémia megalakulása pedig komoly konkurenciát jelenthet.

Jelenlegi kedvező pozíciónk, a már országosan elismert minőségi 

képzésünknek és nagy területi lefedettségünknek (Vas, Veszprém, 

Észak-Magyarország) köszönhető.



Példa a tehetségkutatásra

94 95

Horváth Tamás      PELC          Zámbó Dániel          Szeged

Birkás Tamás          PELC          Láng Dániel              Vác

Károlyi Bálint         ZTE                    Baki Ákos                  ZTE

Ferenci                     ZTE                   Horváth Patrik         ZTE

Darabos  Benjamin ZTE                  Hóbor Gergő            ZTE

Sipeki Vác                    Pruckner Zsombor   Kaposvár

Balogh Adrián        toborzó             Matucza Zoltán         Kaposvár

Sánta Csaba            szerb                 Huller Ádám            FTC

Hanák Attila           Veszprém-Vidi Bese Barnabás         FTC

Horváth Benjamin Veszprém-Vidi Csikortás Dávid        FTC

Andrusko Máté      Gyirmót            Kleinhessler László   Kerület

Németh István         Keszthely          Winkler Péter          ETO

Tóth Attila               Láng SK.          Belák Mátyás           Hévíz

Csordás Dávid        Láng SK           Boka Ákos                Ajka

Steer Bence             Láng SK           Kanalas Alex            GAK

Czégel Máté            DVTK               Dalos Máté

Tóth Tamás             DVTK              Karácsony Dávid. Hatvan

Dajka László           Nyírsuli Marcinesko Marcell Kazincbarcika

Suller ferenc            Nagykanizsa     Ács Martin               VFC USE

Gajda István           Szeged   Sipos Felicián           VFC USE

Farsang                     Budaörs            Zsirai Martin           PELC.

Csonka Patrik          REAC               

Fekete jelölt

piros megszerezni

kék aláírt



A kiválasztás szempontjai

• Antropometriai felmérés (Dr. Petrekanics Máté)

• Motorikus felmérések

• Toborzók, próbajátékok 
(lásd a honlapon: www.illesfociakademia.hu)



Felmérés példák

5-20-30 m sprint futás (válogatott kerettagok):

Név Időpont 5 m 20 m 30 m  5m 2007 30m 2007

Gyurján Bence 2008-07-29 09:56 0.920 2.769 3.853 -0.247 1.017 4.1

Skriba Máté 2008-07-29 09:57 0.934 2.865 3.989 -0.344 1.143 4.33

Burcsik Martin 2008-07-29 09:59 0.923 2.917 4.116 -0.09 1.054 4.25

Kalász Milán 2008-07-29 09:52 0.961 2.971 4.149 -0.041 0.947 4.19

Szakály Attila 2008-07-29 09:58 0.974 2.981 4.165 -0.037 0.976 4.22

Czafit Richárd 2008-07-29 09:54 0.983 2.986 4.150 -0.04 0.995 4.19

Kalász Milán 2008-07-29 10:00 0.970 2.990 4.175 -0.015 0.947 4.19

Tar Krisztián 2008-07-29 09:52 0.995 3.002 4.189 0.029 1.089 4.16

Nagy Bálint 2008-07-29 09:56 0.995 3.028 4.224 -0.177 1.165 4.401

Farkas Márk 2008-07-29 09:54 1.047 3.098 4.296 -0.014 0.98 4.308

2.961

Kurucz Máté 2008-07-29 09:53 0.956 2.990 4.165 -0.185 1.078 4.35

A P.S.V Eindhoven Akadémia adatbázisa szerint  B1 (U17, 92-ben születettek) korosztály 20m-es, 2008-beli méréseinek átlaga 3.03 

Forrás:Normering Bestaande Testen P.S.V Jeugdpleiding.

Megj: az Illés Akadémia méréseit  az aktuális korosztályba lépés első hónapjában mérte.

 P.S.V átlag feletti teljesítmény



Név Kor: TTM VTM TTS MIX: Alkat:

Endo

morfia

:

Mezom

orfia:

Ektom

orfia:

BZS:

kg:

BZS

: %:

BCS

:kg:

BCS: 

%:

BI: 

kg:

BI: 

%:

BZSR

: kg:

BZSR

: %:

TZS

%

Többl

.súly:

Tóth Attila 15.4 168 177 55 -1.9 e.leptomorf 2.69 2.99 3.83 13.3 24.3 9.8 17.8 24 44 7.6 13.7 18.0 3

Ugrai Roland 14.6 173 184 55 -1.86 e.leptomorf 1.57 2.80 4.62 13.8 25.2 10.0 18.1 26 48 4.7 8.5 11.4 0

Király Kristóf 15.0 176 185 57 -1.84 e.leptomorf 2.17 2.27 4.93 15.6 27.5 9.7 16.9 26 45 5.9 10.4 14.6 1

Treznai Márk 15.4 181 188 66 -1.77 e.leptomorf 2.78 2.09 4.17 16.7 25.4 10.3 15.7 30 46 8.6 13.0 18.7 4

Burcsik Martin 14.8 173 180 60 -1.62 leptomorf 1.70 3.48 3.75 16.6 27.8 10.5 17.7 27 46 5.3 8.9 12.1 0

Taliga Benjamin 14.1 176 183 62 -1.62 leptomorf 3.17 3.36 3.88 15.9 25.7 11.6 18.8 27 43 7.7 12.4 18.9 3

Baranyai Áron 14.9 174 184 56 -1.62 leptomorf 2.17 1.96 4.71 15.5 27.7 7.7 13.7 26 47 6.3 11.3 15.7 1

Kurucz Máté 15.3 184 188 79 -1.5 leptomorf 3.00 4.49 2.81 18.7 23.7 14.3 18.1 37 47 8.6 10.9 18.6 4

Berning Adrián 15.3 180 184 73 -1.47 leptomorf 2.95 4.93 2.93 18.9 25.9 13.8 18.9 32 44 8.0 10.9 17.7 3

Potyók Erik 15.2 179 185 63 -1.47 leptomorf 2.42 2.36 4.35 16.6 26.4 10.5 16.7 29 46 6.5 10.2 15.7 1

Czafit Richárd 14.7 181 188 68 -1.46 leptomorf 1.57 3.16 3.79 18.0 26.5 11.1 16.3 33 49 5.7 8.4 11.9 0

Tar Krisztián 15.3 174 179 62 -1.45 leptomorf 2.23 3.82 3.62 16.3 26.4 11.1 18.0 28 46 6.1 9.8 14.2 0

Farkas Márk 15.4 175 179 72 -1.37 metromorf 2.48 4.59 2.12 17.7 24.7 12.9 18.1 33 47 7.5 10.5 17.2 2

Böjte Patrik 14.0 159 172 50 -1.31 metromorf 2.11 3.98 3.01 13.5 27.2 9.2 18.3 22 44 5.2 10.4 14.6 0

Lippai Dávid 14.8 172 181 60 -1.298 metromorf 2.72 2.97 3.65 15.8 26.3 9.6 15.9 28 46 6.8 11.4 17.1 1

Szvoboda Szabolcs 15.3 174 180 64 -1.28 metromorf 3.00 3.17 3.24 16.0 25.1 10.5 16.4 29 45 8.3 13.0 19.3 3

Göntér Márton 15.4 176 180 72 -1.25 metromorf 4.04 4.15 2.33 18.3 25.5 11.8 16.5 32 45 9.2 12.7 21.3 5

Skriba Máté 15.3 171 173 65 -1.23 metromorf 2.10 5.19 2.46 17.4 26.8 11.9 18.4 30 46 5.8 9.0 14.2 0

Horváth Detre 15.1 167 174 56 -1.21 metromorf 1.74 4.18 3.27 14.5 26.0 9.3 16.6 27 48 5.2 9.4 14.2 0

Dombó Dávid 14.3 171 179 72 -1.18 metromorf 3.54 5.57 1.56 16.9 23.5 13.3 18.6 32 44 9.7 13.4 23.1 6

Megyesi Patrik 16.1 169 171 65 -1.16 metromorf 3.38 4.46 2.19 15.8 24.4 11.0 17.0 30 46 8.2 12.5 17.2 3

Bodó Norbert 14.2 174 184 65 -1.15 metromorf 2.36 3.00 3.10 17.2 26.7 10.4 16.2 30 47 6.8 10.4 15.7 0

Raáb Márk 15.4 165 168 64 -1.13 metromorf 4.50 4.30 1.61 15.8 25.0 9.3 14.6 29 46 9.1 14.3 23.0 5

Kalász Milán 15.1 173 180 61 -1.13 metromorf 3.06 2.98 3.53 17.2 28.2 9.9 16.1 27 44 7.1 11.6 18.4 2

Udvardi Ádám 15.3 170 173 71 -1.03 metromorf 3.61 5.30 1.38 17.0 24.0 12.3 17.4 33 46 8.7 12.2 20.2 4

Szalai Áron 15.4 174 179 70 -1.03 metromorf 1.97 5.00 2.39 18.1 26.0 13.0 18.6 33 47 6.0 8.6 14.4 0

Bata Csongor 14.4 164 173 56 -0.933 metromorf 2.82 4.08 2.74 14.8 26.6 10.4 18.6 25 44 5.8 10.3 17.1 1

Kovács István 12.2 138 164 32 -0.91 metromorf 1.75 4.95 3.31 8.6 26.8 6.7 20.8 14 44 2.7 8.5 11.6 0

Nagy Bálint 15.4 177 183 74 -0.716 piknomorf 3.69 3.81 2.23 19.3 26.1 11.1 15.0 33 45 10.0 13.5 21.8 4

Gugcsó Benjamin 14.0 160 168 55 -0.688 piknomorf 2.50 5.81 2.25 15.2 27.6 10.8 19.7 24 43 5.2 9.5 15.7 0

Felmérés példák

Antropometriai felmérés:



ILLÉS BÉLA AKADÉMIA

VI. fejezet:

Eddigi eredményeink



Célok eddigi elérése, eredményesség

A Haladás felnőtt csapatában (NBI, Ligakupa, Magyar Kupa, NB III) 23 

játékos mutatkozott be.

Két akadémiás játékos Kovács István (17), Skriba Máté (17) már profi 

szerződést kapott a felnőtt csapatnál és játszott az NB I-ben, 

Kalász Milán (17) többször tartalék volt.

Felnőtt bajnokságban  szerepelt:19 játékos

Pl.Tar K., Bezdi D., Nagy B., Farkas M., Kovács I., Molnár  Z., Skriba 

M., Gyurján B., Ugrai R., Kalász M., Szakály A.

Az NB III-as, 17 éves csapatunk jelenleg az előkelő 5. helyezett a 

felnőtt NB III. Bakony Csoportban.



Korosztályos nemzeti válogatottjaink

92:

• Kurucz Máté

• Tar Krisztián

• Bezdi Dániel

• Farkas Márk

• Berning Adrián

• Nagy Bálint

• Szakály Attila

• Kovács István

• Kalász Milán

• Burcsik Martin

• Ugrai Roland

• Skriba Máté

• Czafit Richárd

• Gyurján Bence

• Szvoboda Szabolcs

93:

• Szolga Máté

• Bodó Norbert

• Radó András

• Németh Erik

• Gugcsó Benjamin

94:

• Halmai Ramón

• Zsírai Martin

• Déry Csaba

Az Akadémia jelenleg 90 játékost 

foglalkoztat, 92-93-94-95-ben született 

futballisták alkotják.

A 90-es létszámból 22 fő 95-ben született, 

ahol még nincs kialakítva korosztályos 

válogatott csapat.

A fennmaradó 68 Illés akadémiás gyermek 

közül a magyar korosztályos nemzeti 

válogatottak tagja (92-93-94) 22 

játékosunk.

A Telkin rendezendő regionális 

válogatottak tornáján az Illés Akadémia 20 

fővel képviselteti magát a 94-95-96-os 

korosztályban.

Saját nevelések



Köszönjük a figyelmet!


