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Szervezeti jellemzők
Az Ózdi Football Club létszámát tekintve jelenleg is a város legnagyobb
sportegyesülete.
Működési formáját tekintve egyesület.
A klub szervezeti irányítását az öt tagból álló elnökség végzi.
Elnök: Murányi István
Az elnökség további tagjai:
Murányi István
Gál László
Tömör-Tones Zsolt
Hollauer Balázs
Sztrakay István
Szakmai tájékoztatás
Az Ózdi Football Club edzői létszámát tekintve 8 fő.
Felnőtt csapat edzője: Farkas Simon
Utánpótlás csapatok edzői:
U-19 Agócs Tamás
U-16 Török Richárd
U-14 Budai Tamás
U-13 Munkácsi Tamás
U-11 Farkas Zsolt
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U-9 Füleki Csaba
U-7 Galgóczi Beáta
Az edzői létszámot növeli Erdős József személye, aki a kapusedzői
feladatokat látja el a klubnál.
A klub edzői létszáma a 2017-es év végére 8-ról 12 főre nőtt.

Szakmai beszámolók
A beszámoló az edzők szakmai beszámolóinak felhasználásával készült.
Összeállította: Gál László
Ózdi Football Club felnőtt csapata
Készítette: Farkas Simon vezetőedző
2017. június 17-én neveztek ki az Ózdi FC felnőtt labdarúgó csapat élére,
vezetőedzői pozícióba.
Kimondottan nehéz helyzetben vettem át a csapat irányítását.
Az első találkozásom alkalmával mindössze három játékos foglalt helyet az
első csapat öltözőjében.
A klub vezetőségével egyetértésben legfőbb feladatunknak a keret feltöltését
tűztük ki célul.
Tűzoltó munkát kellett végeznünk mivel a bajnokság kezdetéig három hét
állt rendelkezésünkre.
Személyes kapcsolataink révén sikerült több játékost igazolnunk, de mire ez
a folyamat véget ért két hetünk maradt a bajnoki rajtig.
Célként nem is tudtam mást kitűzni, mint hogy kialakítsak egy jó közösséget
és egy szerethető csapatot.
A klub vezetőségével egyeztetve azt fogalmaztuk meg, hogy szeretnénk
minél több nézőt visszacsalogatni a stadionba és természetesen
megpróbálni minél eredményesebben szerepelni. Nehezítette a dolgom,
hogy edzőmérkőzések nem voltak lekötve így 3 felkészülési mérkőzéssel a
lábunkban készültünk az első bajnoki fordulóra.
Mivel több helyről szinte nulla edzettséggel kerültek hozzánk a játékosok
nagyon figyelnem kellett a terhelésre.
Nem szerettem volna, hogy mindjárt az elején többen megsérüljenek, vagy
úgy játsszunk a bajnoki mérkőzéseket, hogy az edzésekről fáradtan
érkeznek a hétvégi fordulóra a játékosok.
A kezdeti problémák és nehézségek ellenére a játékosok fizikai és mentális
állapota folyamatosan javult, így egy összeszokott és összetartó közösség
alakult ki.
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A fejlődés az eredményeken is nyomon követhető, hiszen a 2016/2017-es
bajnoki szezont a felnőtt csapat a 9. helyen zárta. A 2017/2018-as őszi
szezonban viszont már a 3. helyig jutott.
Számokban 15 mérkőzésből 9 győzelmet arattunk,4 vereséget szenvedtünk
és 2 döntetlent értünk el. A gólarányunk 43:22 ez 68 %-os összteljesítmény.
Látványos fejlődés eredményeképpen a nézői létszám is rohamosan
emelkedett.
A szezon eleji hazai mérkőzéseinket a 100-150 fős nézői létszámról a
szezon végére már 700-800 néző tekintette meg, köszönhetően a
nagyarányú győzelmeinknek és a jó játéknak.
A téli felkészülés sikerességét is jól tükrözi, hogy a már elkezdődött tavaszi
szezonban lejátszott két mérkőzésünket fölényes technikai és erőnléti
előnnyel nyertük 10:0 és 6:0.

Az Ózdi Football Club utánpótlás csapatainak szakmai
beszámolói
U-19 utánpótlás csapata
Csapat létszám: 20 fő
Edző: Agócs Tamás
2017. július 10-én kezdődött a hathetes felkészülés az őszi szezonra. Heti
négy edzéssel és edzőmérkőzésekkel készült a csapat. Az edzéseken
gyorsaságfejlesztő-, koordinációs- és technikai gyakorlatokra fordítottunk
több időt. A bajnokság kezdetéig maximálisan sikerült elvégezni a tervezett
edzésmunkát.
A bajnoki rajtnál a csapatnak az 1-5. hely valamelyikét tűztem ki célul,
ismerve a csapat erősségét és az ellenfelek képességét.
Az őszi 16 mérkőzés után 10 győzelem, 5 döntetlen és 1 vereség állt a
csapat neve mellett. A megszerzett 35 pont pedig a tabella 3. helyére lett
elegendő. A 68-20-as gólarány szintén felülmúlta a várakozást.
Maximálisan elégedett vagyok a csapat őszi eredményével, minden
mérkőzésen fegyelmezetten betartották a taktikai feladatokat, erős,
összetartó munkát végeztek minden játéknapon. Csapatszinten sikerült
előre lépni mind taktikailag, mind technikailag, nyugodtan kijelenthetem,
hogy minden mérkőzésen az ellenfél felé tudtunk kerülni és a saját
játékunkat játszani. Érett és eredményes focit játszottunk!
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U-16 utánpótlás csapata
Edző: Török Richárd
Ahogy az előző évi értékelésben is szerepelt az U-16-os korosztály volt talán
a legproblémásabb korosztály az Ózdi Football Clubnál. Az edzés
látogatottság változó volt. Továbbra is a korosztályuknál fiatalabb játékosok
alkották a csapat zömét, de ettől függetlenül az őszi szereplésük nem
értékelhető rossznak.
A képzésük ebben az időszakban az elnökség értékelése alapján nem volt
megfelelő ezért az őszi szezon végén a korosztály edzője Török Richárd
beadta a felmondását, edzőváltás mellett döntött. A tavaszi szezonra való
felkészülést Lipcsei Imre vezetésével kezdte meg a csapat.
Jelenleg 18 fő alkotja a keretet és úgy látjuk, hogy mint
edzéslátogatottságban, mint a játékhoz való hozzáállásban pozitív
változások tapasztalhatók.
A jelenlegi állás alapján sajnos tétmérkőzést keveset játszik ez a korosztály
ezért versenyeztetésüket elő kell segíteni versenyrendszeren kívüli
edzőmérkőzések lejátszásával.
U-14 utánpótlás csapat
Edző: Budai Tamás
A felnőtt csapattól való visszalépés után a nyáron vettem át az U-14-es
korosztály vezetését, amiben a 2004-es és 2005-ös születésű játékosok
szerepelhetnek.
Ebben az életkorban is a legfontosabb a képzésben az egészséges
életmódra nevelés, a technikai elemek elsajátítása, itt már megkezdődik a
dinamikus erőfejlesztés és már nagyon fontosak az egyéni posztok,
szerepkörök, mivel most lépünk ki a nagypályás futballra. Ez számunkra egy
új bajnokság, nem ismertük a csapatokat, nem határoztunk meg a célokat,
ezért leginkább a gyerekek folyamatos fejlődése lett a legfontosabb
feladatunk. A felkészülés 2017. augusztusában kezdtük meg az őszi
szezonra, heti 4 edzéssel indultunk neki az előttünk álló megmérettetésnek.
Egy nagyon bő, 21 fős kerettel kezdtünk. Sikerült egy nagyon jó közösséget
kialakítani, az edzés látogatottsággal elégedett lehetek. Szeptember elején
egy nívós teremtornát sikerült megnyernünk Alsózsolcán, ami jó alapot adott
nekünk a bajnokságra.
Az őszi szezon végén a 4. helyen állunk 7 mérkőzésből 3 győzelem, 3
döntetlen és 1 vereség, 27-18-as gólkülönbséggel, 12 ponttal. Az előttünk
állók 1-2 ponttal szereztek többet, mint mi, tehát azért dolgoztunk a télen,
hogy a tavaszi szezonban le tudjuk dolgozni ezt a minimális hátrányt, és a
dobogón tudjunk végezni.
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U-13 utánpótlás csapat
Edző: Munkácsi Tamás
A 2017-es évben a gyerekek a Bozsikos versenyrendszerben vettek részt.
Munkácsi Tamás szakszerűen és a Bozsik program képzési rendszerének
megfelelően készítette fel ezt a csapatot.
Az őszi szezon befejeztével Munkácsi Tamás jelezte az elnökség felé, hogy
családi kötelezettsége miatt sem mint U-13-as csapat edzője, sem mint az
utánpótlás szakág vezetője nem tudja vállalni továbbiakban, e feladatait,
ezért az elnökség úgy határozott, hogy Mocsárkó Gábort és Mocsárkó Mátét
bízza meg az edzői teendők ellátásával. Mivel szakmai szempontból jól
felkészített csapatot vettek át az edzőváltás zökkenőmentesen ment.
A gyerekek megfelelő létszámban vesznek részt az edzéseken és a Bozsik
programban is megfelelően teljesítenek.
U-11 utánpótlás csapat
Edző: Farkas Zsolt
A csapatot a 2007-ben és a 2008-ban született gyerekek alkották.
2017.szeptember első hetében 24 fővel, heti három edzéssel kezdtük meg
a felkészülést az MLSZ által meghirdetett Bozsik „C”, illetve idén először a
Bozsik „B”-s bajnokságokra.
A hónap végén további 8 játékos csatlakozott a csapathoz, így az utánpótlás
szakág vezetővel és az elnökséggel való közös határozat alapján, a nagy
létszámra való tekintettel, a csapatot szakmai megfontolásból
kettéosztottuk. Így október hónaptól már 17 játékossal (U11A), s közben a
klubhoz csatlakozó edző Mocsárkó Gábor 15 gyerekkel (U11B) folytatta a
felkészülést.
A Bozsik „B”-s bajnokságban való indulás előrelépés volt a klub életében a
tavalyihoz képest, mert sokkal jobb képességű ellenfelekkel mérhetjük össze
tudásunkat, ami a gyerekek továbbfejlődését segíti elő.
A Bozsik „B”-s tornák mellett, továbbra is részt veszünk a Bozsik „C” -s
rendezésű tornákon, így a gyerekek versenyeztetését heti rendszerességgel
tudtunk biztosítani.
A heti három edzés nagyfokú labdaérzék fejlesztés, ügyesség fejlesztés,
mozgás-koordináció fejlesztés 10-11 éves korosztály, képzési terve alapján
voltak megtartva.
Értékelve az elmúlt időszakot úgy látom, hogy nagyon jó úton haladunk, ami
köszönhető a játékosok hozzá állásának, illetve a közel 100%-os
edzéslátogatottságnak.
Önmagához képest mindenki lépett előre, ami a fejlődést illeti, ezt bizonyítja
a tornákon való jó szereplés és az ellenfeleink edzőinek dicsérő szavai is.
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U-9 utánpótlás csapat
Edző: Füleki Csaba
Az edzéseken a legfőbb feladataink közé tartozik a játék megszerettetése
és ezen belül a labdaérzékelési feladatok elsajátítása. A legkisebbeknél még
a játékosság van előtérben. De a passzolás és a dinamika is nagyon fontos
már ilyen kis korban. Persze a „meccsezés” még mindig a legsikeresebb. A
gyerekek edzéslátogatottsága kitűnő volt, amihez nagyban hozzájárult, hogy
a szülők segítették a munkánkat.
Ennél a korosztálynál még mindig nagyon fontos a pedagógia és a
pszichológia.
Fejlődésüket segíti, hogy már változatosabb a Bozsik programok
lebonyolítása és így jobb csapatokkal is megmérettetjük magunkat.
Teremtornák részvétele nagyon fontos a fejlődésük előmenetele
szempontjából.
U-7 utánpótlás csapat
Edző: Galgóczi Beáta
A csapatot a 2010-ben, a 2011-ben és a 2012-ben született gyerekek
alkotják.
Heti rendszerességgel kettő napon, egy órában történik az edzés. Az
edzések látogatottsága 98 %-os volt.
Az edzések alkalmával, a minél eredményesebb mozgástanulás érdekében,
a komplex fejlesztés biztosítása mellett, különös hangsúlyt fektetünk a lábak
ügyességének „manipulációs” készségének fejlesztésére. A láb
ügyességének fejlesztése, pedig szoros összefüggésben van az egész test
térben való egyre biztonságosabb mozgatásával, irányváltoztatással, a
statikus és dinamikus egyensúlyérzékkel, a ritmusérzékkel, a test
fordulatokkal, valamint egyéb más kapcsolatos mozgásokkal. A hangsúly a
gyerekek bátorításán és a játék iránt érzett szeretet kialakításán van, melyet
a fiúk folyamatos dicsérete, jutalmazása kísér. A labda és a labda nélküli
játékok alapvető tevékenységek az edzéseken.
Az elmúlt félévben négy Bozsik tornán volt lehetősége a csapatnak részt
vennie, mindegyiken jól szerepeltünk.
A csapatot megilleti a dicséret, hiszen a többség igen szorgalmasnak,
figyelmesnek és tanulni vágyónak mutatkozik, melynek meg lesz az
eredménye.
Értékelve az elmúlt időszakot nagyon jó úton haladunk, ami köszönhető a
játékosoknak és a szülők hozzáállásának.
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Az Ózdi Football Club tervei
Az Ózdi Football Club felnőtt csapatát tekintve a megyei I. osztályban a
legfontosabb cél, hogy megfelelő szakmai színvonalú munka mellett olyan
szórakozást nyújtson Ózd város lakosságának, amelyre ezrek, sőt tízezrek
kíváncsiak. Ezzel kívánunk hozzájárulni a város vezetőinek törekvéséhez,
mely azt szolgálja, hogy minél többen itt képzeljék el megfelelő munka és
szórakozási feltételek teljesülése mellett életüket.
Büszkén mondhatjuk, hogy a csapat életkorát tekintve egy fiatal, dinamikus
és összetartó egységről beszélhetünk, aminek nagy részét ózdi és Ózd
környéki fiatalok alkotják.
Az utánpótlás csapatokat nézve is nagy tervek vannak a jövőt tekintve,
hiszen megkezdődött a toborzása a gyerekeknek a legkisebb korosztályban.
Bízva abban, hogy minél több tehetséges és szorgalmas focizni szerető
gyerekkel növelhetjük az Ózdi Football Club tagjainak a számát.
Ezúton szeretné az Ózdi Football Club megköszönni az Ózd Város
Önkormányzatnak az anyagi és erkölcsi támogatását.
Köszönettel:

…...............................................
Gál László
(az Ózdi Football Club elnökségi tagja)
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