A 2018 – as U18 műfüves nagypályás fiú Európa-bajnokság
Helyszín: Konya Törökország
időpont 2018 július 14-22
A Csapat: Forgács Bálint, Szuszky Tamás, Czirják László, Herberth Csaba, Hortobágyi András, Bartalis
Máté, Szuszky Gergő, Farsang Péter, Szuchy Tamás, Majer Bence, Simon Andor, Weiszkopf Balázs,
Vuleta Gergely, Baumann Péter, Stein Zsolt, Wesselényi Farkas, Budai Csanád, Major Márk
A vezetői Team: Herberth Pál edző, Herberth Balázs szöv. kapitány, Tömő Krisztina csapatvezető,
Zsoldos András MGYSZ alelnök
A rendezés: A Török Szövetség kiválóan rendezte meg az Európa bajnokságot, úgy, hogy a fiúk
tornájával párhuzamosan a leányok EB- ját is megrendezték. a Szálláshely (Hilton Garden Inn) a
tranzit a pályára, külön buszokkal, kísérővel úgy a mérkőzésekre és az edzésekre pontos és
megbízható volt. Az étkezés – svédasztalos reggeli és vacsora – a szállodában volt biztosítva, mely egy
kicsit túl törökös és a végére már egyhangú volt, de bőséges és tápláló. Valamennyi csapat itt lakott
és étkezett. A szálláshelyhez közel volt az óvárosi bazár negyed, ahol igen olcsón lehetett – aki
igényelte-könnyű ételt vásárolni. Az árak a hazaiaknál 20-50%-al alacsonyabbak voltak.
A szállodában volt megfelelő különterem a taktikai értekezletek lebonyolítására. A pálya kiváló
minőségű, vizes bázisú műfű, lelátókkal, nagyon szép, nagyméretű öltözőkkel. Az egész
sportkomplexumban két valódi és egy műfüves football pálya és a műfüves gyeplabda pálya

A pálya, amelyen lejátszották az U18 fiú és leánymérkőzéseket
Egyszóval, minden feltétel adott volt egy kiváló európai szintű verseny megrendezésére.
Felkészülés az Eb-re: A közvetlen felkészülés nem egészen egy évvel ezelőtt lett intenzívebb. A csapat
lényegében a horvát korosztályos csapatokkal és a 2018-as lengyelországi olimpiai reménységek
tornáján (ahol a lengyel és a litván korosztályos válogatottakkal több mérkőzést játszott) tudott

felkészülési mérkőzést játszani. Ezen kívül játszottak néhány mérkőzést a hazai felnőtt csapatokkal is.
A válogatott csapatot két klub, az Építők és a Soroksár játékosai alkották. A játékosok kor szerinti
megoszlása nem igazán volt megfelelő. A csapatot igazából az U16-os fiúk alkották döntő
többségben.
Ellenfeleink: A lemondások és visszalépések következtében nagyon erős ellenfelekkel kerültünk
össze. A Horvát, Ukrán és Török gyeplabda a felnőtt korosztályban is 1-2 osztállyal felettünk jár. A
litvánok és a finnek vannak felnőtt szinten a magyar szinthez közel. Ezért cél csak tisztes helytállás és
esetleg a finn csapat legyőzése lehetett.
Mérkőzések:
Magyarország –Finnország 1-2.
Nagyon elfogódottan és bátortalanul kezdtünk. Játékunk ekkor még meglehetősen szervezetlen volt.
Sajnos két súlyos egyéni hibát követően a finnek elmentek 2-0-ra. A második negyed közepétől
kezdtünk feljönni. Egy kiskornert követően gólt is szereztünk. A második félidőben egy-egy kisebb
időszakot leszámítva végig támadtunk, a finnek kontrái voltak veszélyesek. Nem voltunk elég
határozottak a finnek körén belül, ezért azután az eredmény nem változott.
Horvátország-Magyarország 19-0.
Már a kezdés is nagyon rosszul sikerült. Abszolút nem tudtuk felvenni a fonalat a határozott,
erőszakos és gyors játékot játszó déli szomszédjaink tempóját. Az első négy percben kaptunk 3 gólt.
Sajnos a folytatás sem volt különb. A labdákat alig tudtuk felhozni a félpályáig. A letámadási
taktikájuk tökéletesen bevált. Könnyedén szerelték játékosainkat, sem erőben, sem
játékgyorsaságban, de mentálisan sem voltunk velük egy súlycsoportban. A második félidőben már a
horvátok szervezett játékrendje is felbomlott. Gyakorlatilag totálisan letámadtak, minden különösebb
taktikai fegyelem nélkül, de ezt mi nem tudtuk kihasználni. Egy másodpercig sem tudtunk kijönni a
szorításból. A koncentráció teljes hiánya miatt sorra követtünk el súlyosabbnál súlyosabb egyéni
hibákat is. Sajnos az eredmény teljesen reális, megfelelt a játék képének.
Ukrajna-Magyarország 24-0
Kétségtelenül Ukrajna volt az EB kimagaslóan legjobb csapata. Atletikus külsejű, technikailag nagyon
jól képzett elszánt játékosokból álló csapat. Már az is komoly figyelmeztetés volt számunkra, hogy
előttünk a horvátokat 9-1-re legázolták. Sajnos ők is igen hamar elkezdték a gólgyártást. Nagyon
gyorsan és erőszakosan játszottak. Több kiválóan cselező csatáruk akadálytalanul száguldozott a
védelmünkben. Akár a letett bóják között, mi nem sok ellenállást tudtunk kifejteni. Amikor a körbe
betört egy- egy csatáruk, mint egy színházi függöny, úgy nyílt szét a védelmünk. Sajnos, hasonlóan az
előző mérkőzésekhez nagyon sok büntetőkornert sikerült vétenünk. A horvátok 14 az ukránok 18(!)
Büntetőkornert lőhettek ellenünk. Természetesen ennek fő oka, hogy képtelenek voltunk felvenni
ennek az atomgyorsaságú játék tempóját (ütőre ütés) Ezenkívül sok volt a körön belüli lábazás, és a
betömörült védőink kétségbeesésükben sokszor egymásba lődözték a labdákat. A gólok bizony
időnként „hullámokban „érkeztek, ami jelezte, hogy időnként, megfeszített erővel még tudtunk
koncentrálni a játékra, de gyakran percekig tartó megomlás következett. A horvátokkal szemben az
ukránok a végén sem engedtek le, így alakult ki ez az újabb katasztrofális eredmény
Litvánia-Magyarország 8-0

A két brutálisan nehéz ellenfél után egy kicsit könnyebb csapattal kerültünk össze, Sajnos csak az
lején tudtuk magunkat jól tartani. Az első csak a második negyed közepén kaptuk. Fizikailag jóval
erősebb, gyorsabb, de technikailag nem különösen képzett csapat a fizikai erőfölényével darált be
bennünket a végére. Sajnos itt is hihetetlenül sok – 16 darab- büntetőkornert hoztunk össze. A sok
gyakorlás következtében most már egészen jó arányban hárítottuk ezeket. A negyedik negyedet 04es állással kezdtük, de ebben a negyedben már nem álltuk olyan jól a sarat, még kaptunk négyet.
Azt viszont el kell mondani, hogy ezen a mérkőzésen voltak támadásain, veszélyes akciók. Sajnos
nagyon határozatlanok voltunk a kapujuk előtt.
Magyarország-Törökország 0-14
a torna második helyezettje a török csapat, teljesen mást játszott, mint a korábbi ellenfeleink.
Hihetetlenül technikás, kombinatív, sokpasszos játékuk jobban feküdt nekünk, mint az eddigi brutális
lerohanás. Sajnos a megengedhetetlenül sok összeszedett büntetőkorner itt is megbosszulta magát.
Volt egy érzésem, bár nem tudom mi oka lehetett volna, de mintha a játékvezetők egy kicsit minket
támogattak volna. Sajnos sokat ez sem segített.
Összefoglalás
A torna legkiemelkedőbb válogatottja az ukrán csapat volt. A törökök szoros küzdelemben a
horvátokkal lettek a második feljutók. A sok le és visszamondás miatt maradtunk a csoportban, nem
estünk ki. Ez mindenképpen pozitív. A torna nagyon sportszerű mérkőzéseket, hozott és mi voltunk a
legsportszerűbb csapat. Egyébként is a súlyos vereségeket égészen jó tartással viselték a fiúk. Mind a
mérkőzéseken, mind a három edzésen-, amire a rendezők lehetőséget biztosítottak- minden
játékosunk fegyelmezetten viselkedett. A rendelkezésre álló szabadidőben szintúgy.
Szakmailag egyértelműen meg kell állapítani, hogy a legnagyobb lemaradásunk nem is a technikai
tudásban, hanem az erő, a sebesség- értve ez alatt a gondolkodás, a döntés sebességet- tekintetében
van. Kétségtelenül a magyar gyeplabda legnagyobb problémája a saját műfüves pálya hiánya, de az
U18 válogatottunk problémája messze túlmutat ezen. A mi fiaink a játékot szerető fiúk, horvát, török
és főleg ukrán ellenfelein versenysportolók. Csapatunk játékosai, kivétel nélkül képtelenek egy teljes
mérkőzésen – főként ilyen szinten- koncentrálni. Ebből is adódtak a kiváló egyéni mozzanatok utáni
elemi hibák, megomlás szerű sorozatos sakk-matt helyzetek. A csatáraink gyámoltalanok, sokszor alig
várják, hogy megszabadulhassanak a labdától, bármi áron. A keménységet összekeverik a
szabálytalankodással. Amennyiben nagy a nyomás, nem tudnak tiszta fejjel dönteni, mert nyilván
nem szoktak hozzá. A taktikai utasításokat, amelyeket a technikai értekezleten hallottak, ugyan
megpróbálják maradéktalanul betartani, de az ellenfél legegyszerűbb változtatására már reagálni
nem tudtak. Akkor is játsszák a sablont, ha nyilvánvalóan váltani kellene. A játék magasabb
sebességfokozatára kapcsolására, még hibák, pontatlanságok árán sem képesek a testkontaktustól,
ütközésektől félnek emiatt az egy-egy elleni küzdelmekben rendre alulmaradunk. Ezeknek a fiúknak
nagyon sok erőnléti, kondicionális edzésre van szükségük, tüdőkapacitás, izomzat fejlesztésére, mert
így még a meglévő technikai tudásukat sem tudják érvényre juttatni. Olyan korban vannak, amikor
egy életre meghatározódik hogyan alakul sportpályafutásuk, milyen játékosok lesznek. Vannak
reménnyel kecsegtető tehetségeink, de ez még egyelőre nagyon kevés. Sajnálattal kellett
megállapítanom, hogy az U18-as keretből jelenleg egyetlen játékost sem tudok javasolni a felnőtt
válogatott keretbe. a csapatnak nincs vezéregyénisége. Sajnos a lehetséges ilyen képességű
játékosunk – Losonci Fülöp-az osztrák állampolgárságért folyamodva nem kockáztatta meg a magyar

válogatottban való szereplést. Az igazat megvallva a helyzetünkön olyan sokat ő sem tudott volna
változtatni. A fiataloknak három dolgot tudok javasolni: munka, munka és még több munka.

Csapatunk az eredményhirdetés után
Következtetések:
•

•

•

•

•
•
•
•

A fiatalokkal, sokkal többet kell a klubjukban foglalkozni. Ez a korosztály olya csellengő
korosztály, még nem felnőtt, de már nem olyan kis gyerek. Felnőttekkel azonos szinten, vagy
magasabban kell velük foglakozni.
Az erőnlét és a fizikális felkészítés elégtelen, ezen mindenképpen változtatni kell. Ezt a
problémát csak edzéseken nem lehet megoldani. El kell várni a fiataloktól az aktív „házi
feladat” jellegű közreműködést. Futás, konditerem stb.
A mostani hátrányunk-, azaz fiatal, nem igazából korosztályos a csapat- előnnyé
változtatható, ha sikerült a csapatot összetartanunk, kiegészítve esetleg további
tehetségekkel és a megszerzett rutint kamatoztatni.
A saját utánpótlás bajnokságunk önmagában nyilvánvalóan nem alkalmas a fejlődésre.
Kapcsolatot kell keresnünk erős partnerekkel történő játékra (horvát, szlovák, esetleg
osztrák)
Növelni kell a merítési lehetőséget, vigyáznunk kell jobban a tehetségeinkre. Egyszerűen nem
vagyunk abban a helyzetben, hogy egyetlen ígéretes játékos palántát hagyjunk elkallódni.
edzőtáborokat kell szervezni, vagy amennyiben lehet más országok, szövetségek ilyen
kezdeményezéseibe becsatlakozni.
a játékosok mentális felkészítése elengedhetetlenül fontos. Ezt szerves részévé kell tenni az
utánpótlás nevelésnek. Ez éppen olyan fontos, mint a futásgyorsaság, vagy a labdakezelés.
Ki kellene dolgozni egy szakmailag megfelelő, objektív mérési rendet, szinteket, amelyből
láthatjuk, kinél milyen területen kell javítani, erősíteni.
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Amint lehetséges el kell indítani a testileg és már mentálisan értett fiatalokat a felnőtt
csapatokban. El kell gondolkodni, hogy a válogatott csapat önállóan induljon a magyar
bajnokságban. Persze ehhez a klubok aktív közreműködése is szükséges.
kapusainkkal önálló kapusedzőnek kell foglalkoznia
A torna után a szövetségi kapitány beadta lemondását az elnökségnek. A fiatalokkal
foglakozó elkötelezett, új vezető mielőbbi megtalálása és munkába állítása létfontosságú
kérdés
Összességében az Eb, amely nagyon komoly anyagi áldozatokat követelt mind a
Szakszövetségtől, mind a játékosok családjától, nem volt eredménytelen. Nagyon sok
hibánkra, lemaradásunkra rámutatott, de egyben kijelölte az irányt a fejlődés útján
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Zsoldos András
Alelnök

