


              Bemutatkozás
A Tolna VFC és Szabadidős Társaság fő célja, hogy a városban 
elő fi atalok minél többet mozogjanak, és a sport által egészsé-
gesen éljenek, tanuljanak meg közösségben együttműködni. Az 
egyesületnek nem csak a tömegbázis kiépítése a célja, hanem a 
gyerekek a korosztálynak megfelelő képzést is megkapják. 
A Tolna VFC egész éves versenyeztetést biztosít a gyerekek számá-
ra. A heti 3-4 edzés mellett a Bozsik programban, Regionális bajnok-
ságban szerepelnek a fi atalok. A téli időszakban minden korcsoport 6-7 kupán 
vesz részt, és a futsal bajnokságban való részvétel is segíti a gyerekek fejlődé-
sét, jó „kiegészítés” ebben az időszakban, mikor az időjárás miatt a gyerekek 
a teremben gyakorolnak. A nyári időszakban az egyesület több korcsoportja is 
Nemzetközi tornán vesz részt, amely hatalmas élmény a gyerekek számára, hi-
szen több európai illetve dél-amerikai ország csapataival is megmérkőzhetnek.

U-7 korosztály (2008–2010):

Cél: a játék megszerettetése, önbizalom kiépítése, alapvető mozgáskultúra 
kialakítása, technikai alapok oktatása játékokon keresztül.
Edzés: kedd 16.30–17.30, péntek 16.30–17.30
Edzők: Izsák Géza (Tel.: 06 30/361-1997), Házer Péter (Tel.: 06 20/594-4550)

U-9 korosztály (2006–2007):

Cél: a játék megszerettetése, labdaérzék, labdabiztonság fejlesztése, koordi-
náció, ügyesség fejlesztése, játékhelyzetek oktatása, a játék alaptényezőinek 
megismerése, kétoldalúság kialakítása.
Edzés: hétfő: 16.30–18.00, kedd: 16.30–18.00, csütörtök: 16.30–18.00, 
szombat 10.00–12.00
Edzők: Szegleti Péter (Tel.: 06 70/387-4368), Wiesner József (Tel.: 06 30/427-9589)

U-11 korosztály (2004–2005):

Cél: a játék megszerettetése, játékszemlélet fejlesztés – tanulás játékokkal, ko-
ordináció, ügyesség fejlesztése, játékhelyzetek oktatása, kisjátékok oktatása, a 
mérkőzés alaptényezőinek oktatása kisjátékokkal, kétoldalúság kialakítása.
Edzés: kedd: 16.30–18.00, szerda: 16.30–18.00, péntek: 16.30–18.00
Edző: Mácsik Attila (Tel.: 06 70/779-0336)

Wéber Tamás vagyok, a Tolna Városi Futball 
Club elnöke. Engedjék meg, hogy jelen kiadvá-
nyunkkal bemutassuk egyesületünk utánpótlás 
korosztályai által elért nagyszerű eredménye-
ket és ezáltal is minél több fi atalt bátorítsunk a 
sportra, a futballozásra.

Korábban játékosként, jelenleg elnökként szív-
ügyem a tolnai foci. Gyermekkorom óta a tolnai 
egyesület igazolt játékosa vagyok, leszámítva 
azt a négy évet, amikor magasabb osztályban a 
Szekszárdi UFC színeiben próbáltam ki magam. 
Nagy kincsként őrzöm az emlékeket, az élmé-
nyeket, a győzelmeket, a barátságokat, amiket 
a futball adott nekem. Célom, hogy minél több 
gyermek, fi atal megtapasztalhassa a sport, a 
sportolás nagyszerűségét.

Egyesületünk utánpótlását jelenleg 100 gyermek, fi atal alkotja. Már óvodás kor-
tól lehetőség van a focival való játékos ismerkedésre. Nagyszerű, önmagát folya-
matosan képező edzői stáb foglalkozik a gyermekekkel. A foci egész évben tartó 
elfoglaltságot jelent. Csapataink megmérettetik magukat mind a korosztályos 
bajnokságokban, mind a Bozsik Gyermek Labdarúgó Programban és futsal tor-
nákon is. Nyáron pedig az egyesület jelentős anyagi támogatásával bizonyos kor-
osztályok nyaralásnak is megfelelő egy hetes edzőtáborozásban vehetnek részt.

Ez a kis füzet legyen egyrészt elismerése az utánpótlás szuper eredményeinek, va-Ez a kis füzet legyen egyrészt elismerése az utánpótlás szuper eredményeinek, va-
lamint edzőik kiváló munkájának, másrészt egy óriási köszönöm a sportolók szülei lamint edzőik kiváló munkájának, másrészt egy óriási köszönöm a sportolók szülei 
felé, akik áldozatkész hozzáállásukkal biztosítják gyermekük sportolását, és akár felé, akik áldozatkész hozzáállásukkal biztosítják gyermekük sportolását, és akár 
személyes közreműködésükkel is segítik az egyesület céljainak megvalósítását.személyes közreműködésükkel is segítik az egyesület céljainak megvalósítását.
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U-13 korosztály (2002–2003):

Cél: mérkőzésérettség, csapat, csapatrészek, egyéni feladatköreinek elsajátí-
tása, egyéni képzés, futball kondíció, törzs tartóizomzatának fejlesztése, gyor-
saság technikai oldalának fejlesztése.
Edzés: kedd: 16.30–18.00, csütörtök: 16.30–18.00, péntek: 16.30–18.00
Edző: Horváth György (Tel.: 06 30/288-8875)

U-14 korosztály (2001–2003):

Cél: mérkőzésérettség, csapat, csapatrészek, egyéni feladatköreinek elsajátí-
tása, egyéni képzés, futball kondíció, törzs tartóizomzatának fejlesztése, gyor-
saság technikai oldalának fejlesztése.
Edzés: kedd: 16.30–18.00, csütörtök: 16.30–18.00, péntek: 16.30–18.00
Edző: Horváth György (Tel.: 06 30/288-8875)

U-17 korosztály (1998–2001):

Cél: mérkőzésérettség, csapat, csapatrészek, egyéni feladatköreinek alkalma-
zása, játékrendszerek magabiztos alkalmazása a mérkőzésen, egyéni képzés, 
taktikai elemek magabiztos alkalmazása, futball kondíció, törzs tartóizomzatá-
nak fejlesztése, gyorsaság technikai oldalának fejlesztése.
Edzés: hétfő: 18.00–19.30, csütörtök: 17.00–18.30, péntek: 17.00–18.30
Edző: Pálinkás János (Tel.: 06 30/360-4989)

U-21 korosztály (1994–1999):

Cél: mérkőzésérettség, csapat, csapatrészek, egyéni feladatköreinek alkal-
mazása, egyéni képzés, futball kondíció, taktikai elemek magabiztos alkalma-
zása, gyorsaság technikai oldalának fejlesztése, játékrendszerek magabiztos 
alkalmazása a mérkőzésen.
Edzés: hétfő: 18.00–19.30, csütörtök: 17.00–18.30, péntek: 17.00–18.30
Edző: Pálinkás János (Tel.: 06 30/360-4989)

T O L N A  V F C  U T Á N P Ó T L Á S
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U-7 korosztály
Az egyesület legifjabb korosztálya az U7-es a csapat, tagjait 4-7 éves gyerekek al-
kotják. A fi atalok heti két foglalkozáson vesznek részt, amit a téli időszakban a 
Lehel utcai sportcsarnokban illetve áprilistól szeptemberig (időjárástól függően) a 
Vásártéri sporttelepen, füves pályán tartunk. Az edzések fő célkitűzése, hogy a gye-
rekek érezzék jól magukat, megismerkedjenek a labdával, kialakuljon egy alapvető 
mozgáskultúra, illetve hogy megszeressék a játékot. Ebben a korban a gyerekek 
mozgásigénye igen nagy, ezt próbáljuk meg kielégíteni játékos formában. Az elmúlt 
téli időszakban is, több teremtornán  részt vett a csapatunk, ami óriási élményt 
jelentett a gyerekeknek és nem utolsó sorban a szülőknek is egyaránt. Ilyen pici 
gyerekeknél a játék a lényeg és nem az eredmények, de mint edzőjük büszkén 
említem meg a hazai rendezésű tornán elért 2. helyezésünket, a tolnai futsal napo-
kon elért 3. helyet illetve a paksi tornán való szereplést. Csapatunk a tavaszi idő-
szakban a Boszik programban szerepel és májusban tervezzük egy Ovifoci fesztivál 
lebonyolítását is, ahol célunk minél több óvodás korú gyerek megmozgatása.

Csapatunk tagjai: Heronyányi Milán, Kiss Csaba, Hekfusz Gábor, Busi Bence, 
Dobos Péter, Seferaj Sebastian, Kanász Ákos, Pilisi Péter, Kósa Patrik.
Sok szeretettel várjuk a sportág és a mozgás iránt érdeklődő gyerekeket!

                                                              

A K I K R E  B Ü S Z K É K  V A G Y U N K . . .
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U-9 korosztály

Regionális Bajnokság

A Tolnai VFC utánpótlás csapatai immáron nyolcadik éve szerepelnek a Re-
gionális Bajnokságban. A bajnokságban Baranya, Bács-Kiskun, és Tolna me-
gye legjobb utánpótlás nevelő egyesületei vesznek részt. Az utóbbi években a 
Tolnai VFC csapatai egyre jobb eredményeket érnek el. Az egyesület csapatai 
hétről-hétre olyan csapatokkal „veszik fel a kesztyűt”, mint a Pécsi MFC, Paksi 
FC, Mohács, Szekszárdi UFC., Bajai LSE vagy éppen a Kalocsa csapata. 
A 2014/2015 évadban két korcsoportban, az U-8 (2007-es korosztály) és az  
U-9 (2006-os korosztály) is nevezett az egyesület.

Őszi eredmények:

U-8-as korosztály:       U-9-es korosztály:  
Tolna VFC–Bajai LSE II.  6-8 Paksi Atomerőmű SE–Tolna VFC  2-10
Szekszárdi UFC–Tolnai VFC  5-7 Kalocsa–Tolna VFC  3-4
Bajai LSE I.–Tolna VFC  9-4 Tolna VFC–Paksi FC  7-3
Tolna VFC–Kalocsa  5-12 Tolna VFC–Bajai LSE  6-4

U-11 korosztály

A játékoskeretet 2004-ben (U-11) és 2005-ben (U-10) született gyermekek al-
kotják. A mérkőzéseket 45×65 méteres pályán játsszák, 4-es méretű labdával. 
A csapatlétszám 6+1 fő, csere korlátlanul lehetséges.
Játékidő: 
– Bozsik program keretében 5×15 perc torna rendszerben (5 mérkőzés)
– Regionális bajnokságban 4×15 perc egy mérkőzés
–  Meghívásos tornákon 15 perc egy mérkőzés, a meghívott csapatok számától 

és a torna lebonyolításától függ a mérkőzésszám.

A korosztály kiemelt feladatai:
– Egyéni és csoporttaktikai viselkedés
– Párharc – cselek összekötése, tempóváltással
– Játékhelyzetek megoldása, összjáték
– Ritmus-dinamika, reakció gyorsaság fejlesztése
– Mozgáskoordináció- mozgáskészség kialakítása
– Korosztályos játékrendszerek feladatainak ismerete
– Magas labdák fogadása, továbbítása, fejelés
– Stabilizáció: kéz, láb, törzs

Tolna VFC U10, U11-es korosztályának jellemző tulajdonságai:
–  A játékosoknál is nagyon fontos a tömegesítés, de már fejlettségi szintjüknél 

fogva kialakul a kiválasztás.
– A gondozás marad egységes, de az elvárás már nem lehet egyforma.

Fontos! A biológiai életkor nem egyenlő a naptári életkorral, nem az év számít. 
Az egyén fejlődése mindenkor az életkori sajátosságoknak megfelelően alakul.

A korosztály versenyeztetése:
Az életkor növekedésével egyre hátrébb szorul a játékosság és egyre jobban a 
célszerűség valamint az eredményesség válik alap mértékké. Az eredményesség 
kijelöli a csapaton belüli hierarchiát, amit gyerek, szülő és edző is jól lát. Itt kez-
dődik a győzelem és vereség kezelése, elfogadása. A csapathoz tartozik a győ-
zelem utáni vágy, versenyszellem. Ami a legfontosabb, kezd kialakulni a labda-
rúgás utáni vágy. Ezek alapján próbáljuk versenyeztetni és edzeni játékosainkat.

T O L N A  V F C  U T Á N P Ó T L Á S A K I K R E  B Ü S Z K É K  V A G Y U N K . . .
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U10-es Regionális bajnokság:U10-es Regionális bajnokság:
Csapatunk jól szerepel és a bajnokság felénél a második helyet foglalja el a Ba-Csapatunk jól szerepel és a bajnokság felénél a második helyet foglalja el a Ba-
jai LSE mögött, megelőzve a Pécsi VSK, Mohács, Szekszárdi UFC és a Kalocsai jai LSE mögött, megelőzve a Pécsi VSK, Mohács, Szekszárdi UFC és a Kalocsai 
Méhecskék csapatait.Méhecskék csapatait.

U11-es Regionális bajnokság:
Ebben a bajnokságban a régió legjobb csapataival mérjük össze erőnket. A 
kimondottan erősnek számító csoportból sajnos nem sikerült továbbjutni fel-
sőházba a Bajai LSE, Kalocsai Méhecskék, PSE, ASE csapat mellől, ezért az al-
sóházban folytathatjuk a küzdelmeket a szintén jó játékerőt képviselő Komló, 
Pécsi VSK, Bonyhád és Mohács csapatai ellen.
Csapatunk játékosainak túlnyomó része jelenleg az U10-es korosztályú és a 
következő szezonban is ebben a korosztályban versenyezhet. 

Futsal bajnokság: 
A klubnál ez egy téli plusz kiegészítő elfoglaltság. Szeretnénk télen is verse-
nyeztetni a játékosainkat. Két  egyformán erős csapattal vágtunk neki a küzdel-
meknek és minden játékosunkat versenyeztetve sikerült a megyei döntőben a 
harmadik és a negyedik helyet megszereznünk. A csapat fi atal korának ellené-
re sikernek könyveljük el a szereplésünket.

Teremtornák:
A hazai rendezésű tornáinkon minden játékosunkat igyekszünk szerepeltetni. 
A meghívásos tornákon a részvétel kiválasztás alapján történik. 

Téli felkészülési tornák eredményei:
2015. január 25. Fadd:  1. helyezés
2015. február 8. Tolna:  1. és 2. helyezés
2015. február 15. Dombóvár – Róna Kupa:  5. helyezés
2015. február 21. Szekszárd – UFC Kupa:  2. helyezés
2015. március 8. Tolna – Nagy Jocó Emléktorna:  1. és 8. helyezés
2015. március 15. Tolna – Futsal Napok:  3. és 12. helyezés
2015. március 24. Tolna – Futsal megyei döntő:  3. és 4. helyezés

U-13 és U-14 korosztály

U-13 korosztály (2002–2003):

Az U-13 csapatunk a Kiemelt Megyei Bozsik programban szerepel. A Kiemelt 
csoportban, ahol a megye legjobb utánpótlás nevelő egyesületei szerepelnek 
(Dombóvár, Szekszárd, Tamási, Paks, Dunaföldvár, és a Tolna VFC) Horváth 
György tanítványai a dobogóért vannak versenyben.

U-13 OTP Bozsik program kiemelt csoport tavaszi fordulói:

2015. március 21.  (szombat)  10.00  Dombóvár
2015. április 12.  (vasárnap)  13.00  Szekszárd
2015. április 25.  (szombat)  10.00  Paks (ASE sporttelep)
2015. május 17.  (vasárnap)  10.00  Dunaföldvár
2015. június 06.  (szombat)  15.00  Dunaföldvár

Edzés: kedd: 16.30–18.00, csütörtök: 16.30–18.00, péntek: 16.30–18.00
Edző: 2015 tavaszától Fekete Józsefet, munkahelyi elfoglaltsága miatt Horváth 
György váltja (Tel.: 06 30/288-8875).
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U-14 korosztály (2001–2003):
Az U-14 csapatunk a Tolna Megyei U-14 bajnokságban szerepel. A rájátszás 
előtt három fordulóval a csapat a második helyen áll. A csapat támadója Paksi 
Dániel jó eséllyel pályázik a gólkirályi címre.

Tavaszi mérkőzések: Szedres SE – Tolna VFC:  1-9
   Tolna VFC – Dunaföldvár: 2-1

Edzés: kedd: 16.30–18.00, csütörtök: 16.30–18.00, péntek: 16.30–18.00
Edző: Horváth György (Tel.: 06 30/288-8875)

A gyerekek számára ezekben a korosztályokban is egész éves versenyeztetést 
nyújt az egyesület. A téli időszakban 2-3 csapattal a Megyei Futsal bajnokságban 
vesz részt a csapat, a nyári időszakban a folyamatos edzések mellett a Kaposvári 
Nemzetközi tornán indul a csapat. Az őszi és tavaszi időszakban pedig a Kiemelt 
Bozsik programban és a Megyei U-14 bajnokságban szerepelnek a gyerekek.

Bozsik program
A Tolna VFC négy korcsoporttal (U-7, U-9, U-11, U-13) vesz részt az OTP Bank 
Bozsik programban. Az U-7 és U-9 csapat a tolnai körzetben szerepel, többek 
között a Tolna-Mözsi FSE, Fadd SE, Dunaszentgyörgyi SE és a Gerjen SK csapa-
taival. Az őszi és a tavaszi szezonban 4-4 alkalommal találkoznak a csapatok a 
tolnai sporttelepen. A tolnai edzők által tartott „fesztiválon” nem az eredmény 
számít, sokkal inkább az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat.
Az U-11-es csapatunk az Alközponti és a Kiemelt Megyei Bozsik programban sze-
repel. A Kiemelt csoportban (Dombóvár, Szekszárd, Tamási, Paks, Dunaföldvár, 
és a Tolna VFC szerepel) Mácsik Attila tanítványai a második helyen állnak, annak 
ellenére, hogy egy évvel idősebb játékosokkal „találkoznak” a bajnokságban.
Az U-13-as csapatunk szintén a Kiemelt Megyei Bozsik programban vesz részt. 
Horváth György csapata a dobogós helyezésekért van versenyben. 

U-14 koorosztály ((2001––20003):
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Futsalban is jól teljesítenek 
a Tolna VFC utánpótlás csapatai

A Tolna-Mözsi FSE kilencedik alkalommal rendezte a meg „Futsal napok” elne-
vezésű tornát. A Tolna VFC egyesülete korosztályonként több csapattal is kép-
viselte magát a rangos, jól szervezett tornán. Az egyesület utánpótlás csapatai 
a téli időszakban sok teremtornán (futsal tornán) vettek részt, a futsal kupa 
remek zárása volt ennek az időszaknak, hiszen jön a jó idő, és kezdődnek a 
szabadtéri edzések a sportpályán.

U-7 korosztály:  1. Bajai LSE, 2. Kispest, 3. Tolna V.F.C. I.
 A Tolna VFC II. csapata a hetedik helyen végzett.
 Gólkirály: Wiesner Balázs 31 gól (Tolna VFC)

U-9 korosztály: 1. Tolna VFC I., 2. Dunakeszi Kinizsi FSE, 3. Bajai LSE
A Tolna VFC I. csapata minden mérkőzését megnyerve, a döntőben nagy csatá-
ban győzte le a jó képességű Dunakeszi futsal csapatát. A Tolna VFC II. csapata 
(a csapat nagy része egy évvel fi atalabb volt) a 1 győzelem, 1 döntetlen, 2 ve-
reség mellett a hetedik helyen végzett.
Legjobb tolnai játékos: Szabó Gergő (Tolna VFC) 

 
U-11 korosztály:  1. Dunakeszi Kinizsi FSE, 2. Tolna-Mözsi FSE, 3. Tolna VFC I.
A Tolna VFC I. csapata jó és szervezet játékkal, nagy bravúrral szerezte meg a har-
madik helyet, hiszen a csapat minden tagja egy évvel fi atalabb volt a többi csapat 
játékosaihoz képest. A Tolna VFC II. csapata a mezőny második felében végzett. 
Legjobb kapus: Sági Balázs (Tolna VFC)

U-13 korosztály: A Tolna VFC U-13 csapatának a csoportküzdelmekből nem 
sikerült az elődöntőbe jutnia, de hetedik helyért megrendezett mérkőzésen 
magabiztosan 5-1 arányban győzte le a Tolna-Mözsi FSE U-13 csapatát.

U-17 és U-21 korosztály

A felkészülés január 4-én kezdõdött két teremedzéssel és ahogy az idő engedte, 
egy edzés a Tolna VFC edzőpályáján tartottunk. 2015 januárjától az U17-es csa-
pat mellett az U-21-es csapat edzője is Pálinkás János lett. Korcsoportonként 
15 fő a keret, ami megyei vonatkozásban kiemelkedő létszámnak számít.
A téli átigazolások érzékenyen érintették főleg az U21-es keretet, bár pozitív 
visszajelzésként is tekinthetjük, hogy játékosaink szinte kivétel nélkül maga-
sabb osztályokban folytatják. Szerencsére a távozókat sikerült minőségi játé-
kosokkal pótolni, eredményként az U21-es bajnokság első három fordulójában 
9 pontot szereztünk és két helyezést javítva jelenleg a második helyen állunk. 

A sikeres felkészülésünkhöz nagyban hozzájárult a Tolna VFC egyesületénél 
lévő körülmények, gondolok itt elsősorban a jól megvilágított edzőpályára, a 
megfelelő minőségű eszközökre és a nyugodt öltözői környezetre. 
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Az U-17-es csapatunk a csoportjának első helyén telelt, tőlük reális elvárás, 
hogy döntőt játszanak a bajnoki cím elnyeréséért. Itt sajnos elég későn, csak 
április közepén kezdődnek a tavaszi fordulók, de a márciusi hónaptól több já-
tékos is lehetőséget kapott az U21 bajnoki mérkőzéseken. 

U21 korosztály (1994–1999)
Edzések: hétfő: 18.00–19.30, csütörtök: 17.00–18.30, péntek: 17.00–18.30

U17 korosztály (1998–2001)
Edzések: hétfő 18.00–19.30, csütörtök 17.00–18.30, péntek 17.00–18.30
Edző: Pálinkás János (Tel.: 06 30/360-4989)
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