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Tisztelt Szülők, Gondviselők! Tisztelt Támogatóink! 

Kedves Sportolóink! Kedves Szurkolóink!  
 

 

 

Jelen 2019. márciusi hírlevélben szeretnénk Önöknek jó pihenést kívánni a húsvéti 

ünnepek alatt, valamint tájékoztatást adni Egyesületünk életével kapcsolatban. 

 

 

 
 

 

 

Újabb Európa bajnoki selejtező mérkőzés volt a Kalap utcában 

 

A belgákkal, a norvégokkal és a bosnyákokkal egy selejtezőcsoportban szereplő 

magyar U17-es csapat a norvégok legyőzése után azzal a tudattal léphetett pályára 

a bosnyákok ellen, hogy ha ismét sikerül nyernie, nagyon közel kerül a továbbjutáshoz. 

Sőt, amennyiben az Óbudán párhuzamosan zajló másik találkozón Norvégia nem 

tudja megverni Belgiumot, akkor együttesünk legrosszabb esetben is a négyesmásodik 

helyén végez. 
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A magyar válogatott nyert Telkiben, a norvégok pedig kikaptak itt a Kalap utcában, 

ez pedig Európa-bajnoki részvételt jelenteti a magyar U17-es férfiválogatottunknak.  

 

Gratulálunk! Hajrá Magyarok! 
 

A TVE labdaszedőknek köszönjük a részvételt! 

 

 
 

 

Vízilabdás kiscsoportos képzés a III. kerületi TVE utánpótlás csapatánál 
 

Tavalyi évben egy hosszú korszak zárult le Kisteleki Dóra életében, ahol búcsúzott az 

első osztálytól, a profi karriertől. Viszont ahol egy kapu bezárul, máshol egy kinyílik. 

Levezetésként a III. kerületi TVE női OB I./B csapatához jött, ahol a vízilabdázás mellett, 

szeretett volna visszaadni valamit a sportnak, és így március óta egy egyedülálló 

képzést talált ki, ahol az utánpótlás korú gyerekeknek kis csoportokban vízilabdás 

technikai edzéseket tart hetente háromszor. Ő maga is minden alkalommal vízbe száll, 

és mind technikailag, mind lelkileg is készíti mérkőzésről mérkőzésre az utánpótlást. 
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Megkérdeztük Dórit, milyenek voltak az első edzések? 

"Fantasztikus érzés volt átadni azt a tudást, amit hosszú évek munkája alatt azzá tett, 

aki vagyok ma. Első héten ismerkedtünk a gyerekekkel, nem értették miért kell extra 

edzésre jönniük. Most már lassan le kell állítanom őket, hogy sok lesz. Fantasztikus érzés 

látni a változást, mind edzésen, mind pedig éles helyzetben a mérkőzéseken. 

Természetesen hosszú út vár még ránk, de bízom a legjobbakban." 

  

Kisteleki Dóra vízilabda karrierje, melyre méltán lehet büszke: 

 

• Vízilabda Világbajnokság: arany 2005, Montreal; bronz 2013, Barcelona 

 

• Európa-bajnokság: ezüst 2003, Ljubljana; bronz 2008, Málaga; bronz 2014, Budapest 

 

• Többszörös Magyar bajnok, Magyar kupa bajnok, illetve Olasz bajnok. 

 

Díjak, elismerések: 

 

•    Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt (2004) 

•    Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (2008) 

•    Junior Prima díj (2008) 

 

A fantasztikus eredmények után, nem is lehetnének jobb kézben a TVE játékosok. 

Várjuk az újonnan csatlakozni vágyókat! 

 

 

Albert Foot Hall 
 

A 2019. februárban telepített és azóta Egyesületünk labdarúgó szakosztályában 

bevezetett Albert Foot Hall egy olyan fejlesztés, ami elsősorban individuális, amiben 

egyéni képzéssel, csapat részek együttes mozgásának oktatásával, játékhelyzetek 

megoldásával foglalkozunk. Egy bizonyos játékhelyzet konstruálása, amiben a bábuk 

helyzete határozza meg a felállási formát, ahol tanítod a játékosok helyzetét, 

alapmozgásait, valamint az átadások és átvételek irányát. 
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A játékosok mozgását egy rendszer rögzíti, amely megmutatja az egyén erősségeit és 

hiányosságait. A kapott paraméterek egy adatbázisba kerülnek, ahol a kapott adatok 

nyomon követhetőek és visszamérhetőek. 

 

A játékosok a feladatokat, vizuális átélés alatt végzik és a rendkívül hatékony fejlődés 

mellett, olyan élményben részesülnek, amely többlet motivációt jelent számukra. A 

nemzetközi modern labdarúgás megköveteli, hogy az egyéniségekről objektív mérési 

adatok álljanak az edzők rendelkezésére, tehát ne megérzés alapján, hanem 

tudományos bázis segítségével építsék fel a profi labdarúgót mentálisan, 

kondicionálisan és játékkészség szintjén. 

 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy tudatosság még több téren megjelenjen 

utánpótlásunkban. Ennek egyik meghatározó fejlesztő eszközeként illesztjük be 

képzésünkbe ezt a rendszert, így hisszük, hogy hozzá tudunk járulni a kreatív egyének 

tehetséggondozásához. 

 

Ezzel a képzési módszerrel, valós játékhelyzeteket kell megoldani a játékosoknak, úgy, 

hogy a feladat végzése során a tekintet folyamatos fenntartása mellett, időkényszer 

hatására, a leggyorsabban, pontos és jó döntéseket hozva, technikailag megfelelően 

oldják meg az adott szituációt. Az állandó döntés kényszer és a folyamatos nyomás 

fejleszti a „győztes mentalitást”. 

 

A rengeteg kis játék tudatos alkalmazása biztosítja, hogy a tökéletes technikai 

biztonság, a részletek pontos kivitelezése célszerűen rögzüljenek és mindig az adott 

játékhelyzet megoldását szolgálják. A technikai elemek átgondolt és tudatos 

képzésének félépítése mellett, fontos az egyéniség, a személyiség jegyeinek 

kialakítása, támogatása, játékintelligencia fejlesztése, valamint az előre gondolkodás 

fejlesztése. 

 

A mai modern labdarúgásban elengedhetetlen, hogy a sporttudományokat is 

beépítsük az utánpótlás képzésbe. 

 

 

 

 

Felmérések rendszere, eszközök, adatbázis az utánpótlásban 
 

2018-as évtől bevezetésre került az erőnléti szekció közreműködésével egy felmérési 

rendszer az utánpótlás csapatainknál. Tesztjeink nagy része teljesítményorientált, de 

vannak antropometriai méréseink is.  

 

Teljesítménytesztjeink: U12-es korosztálytól U19-ig minden játékosnál elvégezzük. Az 

állóképesség meghatározására yo-yo (inga) tesztet alkalmazunk. Futógyorsaság 

mérésére 5-10-30 méteres futást mérünk fotocella segítségével.   

 

U9-es korosztálytól FMS-t (Funkcionális Mozgásminta Szűrést) végzünk, ahol a mobilitási 

és stabilitási képességeiket nézzük a játékosoknak. 

 

Edzéseket, mérkőzéseket az U17-es korosztálynál polar rendszerrel elemezzük.  
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Antropometriai méréseink: minden hónapban testsúlyt, testmagasságot, BMI-t 

(testtömeg index) és testzsírszázalékot mérünk U12-es korosztálytól. 

 

Rendelkezésre álló eszközeink: 

- Oxa többkapus fotocella rendszer 

- FMS teszt csomag 

- Tanita testösszetétel mérő 

- Polar pro team rendszer 

 

Adatbázis: Az aktuális méréseinket az egyesület adatkezelő rendszerébe 

(matchmeeting) töltjük fel és rendszerezzük. Itt minden játékos összes adata 

megtalálható, és nyomon követhető. 
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Kapusaink nem csak a pályán fejlődnek 
 

Egyesületünk kapusai, Jeszenszky Ádám felnőtt csapatunk kapusát is beleértve, egy 

tematikus előadáson vettek részt, amelyen régi, illetve új trendekkel ismerkedhettek 

meg, de tulajdonképpen mindennel, ami a KAPUST jellemzi, ami ezzel a kihívással jár. 

Az előadást Farkas Norbert tartotta, ahol a srácok szűk két órán át árgus szemekkel, 

fegyelmezetten nézték és hallgatták Courtois-t, Asenjót, Lopeteguit,  Canizarest, és 

néztek végig egy közel egyórás dokumentumfilmet kapusokról, illetve iskolákról. A 

srácok feladatot is kaptak, azaz két hét áll a rendelkezésükre, hogy papírra vessék 

tapasztalataikat, és egészítsék ki a látottakat az ő gondolataikkal, illetve szerepükkel 

csapatukon belül. 

 

 
 

 

 

Szurkoljunk együtt 2019-ben is csapatainkért, továbbra is szeretettel várjuk a szülőket, 

családtagokat, barátokat és nem utolsó sorban szurkolóinkat a felnőtt női és férfi, 

valamint utánpótlás mérkőzéseinken! 

 

 

Hajrá Kerület! 

 

 

Social Media – Csatlakozzon a közösséghez! 

 

 
 

(Katt az ikonra! ) 
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Sportfelszerelések beszállítói 

 

 

  

 

 

 

Támogatók nélkül nem menne – Köszönjük a támogatást! 
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