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A Spanyol válogatott, jogosan lett a 

torna győztese.Ez egy jónak mondható

torna volt, és a spanyol csapat nyújtotta 

a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt 

egy nagyon pozitiv játékkal.

Sok jó szinvonalas merkőzést láthatott a 

közönség és a torna érdekessége 

volt,hogy azok a csapatok akik a 

csoportmérkőzéseken fantasztikus 

teljesitményt nyújtottak,elsőként 

mehettek haza (Hollandia es Portugália).



A Görög válogatott korai kiesése sokak számára 

örömet jelentett, hisz így elbúcsúzhattunk a 

destruktív játékfelfogástól.

GYORS és konstruktív támadásépítés,

kiindulópontként a csapat saját képességeire 

alapuló felfogás került a felszínre.

Gyors gondolkodás és cselekvés, mélységbe való 

játék váltotta fel a felesleges oldal- és 

hátrapasszos játékot.



Ez a torna nagyon sikeres volt 

az idősebb, rutinosabb 

szövetségi kapitányok számára,

mint például:

ARAGONES (70 éves), és 

Hiddink (61 éves).



TAKTIKAILAG:

Ezen a szinvonalon a játékosok 

állandó helycserével, bemozogva 

a védelem, a középpálya és a 

csatársor közti légüres térbe 

nehezítik meg az ellenfél dolgát.

Ezért az úgynevezett 1:4:3:3-as 

felállásból nem láttunk vissza 

semmit.

MILYEN TANULSÁGOKAT HOZOTT EZ A TORNA 

AZ EDZŐK RÉSZÉRE?

AZ EDZŐK SZEREPE:

• Akármilyen felállásban játszik 

egy csapat, sokszor az edzőkön 

múlik, hogy mit hoznak ki egy 

jatékosból és ezáltal egy 

szisztémából.

• Most az edzőknek nagyon kell 

arra vigyázni, hogy nehogy 

vakon utanozzák ezt a felnőtt és 

az ificsapatoknál, mivel ez a 

DIVAT.



1:4:2:3:1 – 1:4:2:3:1 ellen



1:4:2:3:1 – 1:4:3:3 ellen 



1:4:2:3:1 – 1:4:3:3 ellen 



1:4:2:3:1 – 1:4:4:2 ellen 



1:4:2:3:1 – 1:4:4:2 ellen 



1:4:2:3:1 – 1:4:1:4:1 ellen



A 2004-es EB győztese egy jól 

védekező és jól kontrázó Görögország 

lett. Négy évvel ezelőtt sokan 

feltették maguknak azt a kérdést,

hogy vajon ez a stílus lesz-e a modern 

labdarúgás jövője és jellemzője?

Hála az  Istennek,Spanyolország az új 

Európa bajnok egy egész más típusú 

győztes lett. 



Spanyolország bebizonyította,hogy 

Hollandiában az utánpótlás edzők 

jogosan súlykolják a technika oktatását.

A passzolás, a labda átvátel, a pozíciós 

játék, a rugótechnika nélkülözhetetlen 

tényezők a modern labdarúgás 

kivitelezésében.



A modern labdarúgásban és a 

nemzetközi porondon, nem a csatárok 

száma a fontos, hanem az ÉRKEZŐ

játékosok fontosak, és ebben 

Fabregas,Xavi és Inesta nagymesterek.



A 2006-os VB után beszéltünk egy 5-6 játékosból 

álló védekező falról. Ezt a jelenséget most újra 

tapasztaltuk. Ők teszik lehetővé, hogy a 

középpályán és a csatársorban a szellemes es 

kreativ játékosok kiélhetik magukat a helycserék es 

egyéni akciók által készakarva kialakított 

KÁOSZBAN.



Az EB érdekessége volt az is, hogy a Török 

válogatotton kivűl egyik csapat sem volt képes arra,

hogyha az ellenfél vezetett, megfordítsa az 

eredményt.

Az a csapat, amelyik megszerezte a vezetést,

legtöbbször mint nyertes hagyta el a pályát.

Az a csapat, amelyik vezetéshez jutott, lehúzta a 

rolót,a vesztésre álló csapat rohant az eredmény 

után, de tehetetlenek voltak.



Ami a játékosok KONDICIÓJÁT illeti, az itteni 

felmérések szerint a spanyol játékosok összesen 

110 km-t futottak a döntő alatt.

Ez ahhoz képest, hogy a Bajnokok Ligájában vannak 

mérkőzések, ahol a csapatok 115 - 125 kilométert 

futnak, egy feltünő különbség.



A 2006-os világbajnokságból azt a tanulságot vontak le a 

szakemberek, hogy a középpályán csak magas, fizikumilag jól 

felépitett, technikás játékosoknak van helye és jövője.

Na es kik lettek a 2008-as EB főszereplői? Az alig 170 cm-es 

játékosokból álló spanyol válogatott középpályásai, a 

hihetetlen jó technikájukkal, a gyors labdajáratással, a start-

és futógyorsaságukkal, dinamikájukkal.

Xavi,Fabregas,Iniesta és a Silva tipusú játékosok újra 

reményt adtak az alacsony termetű, könnyűlábú ifistáknak,

akik most abban bíznak, hogy a tehetségkutatóknak is kinyílik 

a szeme, és nem a kg és a cm lesz a döntő tény a 

kiválasztásnál.



Most láttuk saját szemünkel,hogy mik a követelmények. Most 

próbáljunk meg választ adni arra, hogy mi mindent kell egy 

edzőnek és egy játékosnak elkövetni annak érdekében, hogy 

megfeleljünk a 

MODERN LABDARÚGÁS AKTUÁLIS KÖVETELMÉNYEINEK.



KÖSZÖNÖM A 

FIGYELMET!
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