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HíREK AZ ASC UTÁNPÓTLÁSÁRÓL! 

 
- Szeptemberben ismét elkezdődtek az edzések az utánpótlás csapatainknál. Az 

óvodás (U7) korosztály és az alsó tagozatosok (U9;U11) is heti 2 edzésen 

vettek részt. Az ovisokat nem szerettük volna kimozdítani a megszokott 

környezetükből, ezért ott helyben, a saját tornatermükben tartottuk az 

edzéseket. Az U9-es és az U11-es korosztályaink pedig az időjárástól függően 

vagy kint a pályán, vagy a tornateremben edzettek. 

A helyi intézményekkel (óvoda, iskola) való sikeres megállapodást követően 

gyermekeinket nemcsak a Bozsik Egyesületi, hanem a Bozsik Intézményi 

versenyeken is el tudtuk indítani. 

Örömmel állapítottuk meg, hogy a lányok is szívesen vettek részt az edzéseken 

és így sikerült a létszámgondokat megoldanunk az U7;U9 csapatainknál! 

Sajnos az U11-eseknél továbbra is létszámgondok vannak! Ezt úgy tudtuk 

áthidalni a versenyeken, hogy a tehetségesebb U9-es játékosokkal egészítettük 

ki az U11-es csapatot. 

Lássuk a létszámokat: U7 - 14 fő  U9 - 20 fő  U11 - 7 fő 

Dicséretes, hogy egész ősszel az az U7 és U9 csapatoknál az edzéslátogatottság 

majdnem 100%-os volt !!!  

Az U11-es csapat már nem mondhatja el ugyanezt sajnos! 

Összegezve gyermekeink őszi szereplését, dicséret illeti őket! Nagyon ügyesen 

szerepeltek mind az Intézményi, mind az Egyesületi Bozsikos rendezvényeken. 

Nagyon sok játékosunk részesült okleveles dicséretben, mind a három 

korosztályunkban. 

Itt szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítették edzői munkánkat az 

egész ősz folyamán!! Külön szeretném megköszönni áldozatos munkáját 

Fekete Attilának! Öröm tölti el szívem, hogy még mindig magunk között 

tudhatjuk, és bármikor számíthatunk rá! Remélem ez még sokáig így lesz !!! 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánnak mindenkinek az 

ASC-s gyermekek és az edzői stáb !!!    
 

KELLEMES ÜNNEPEKET KíVÁNUNK AZ ASC CSALÁDNAK ! 

Stevlik Patrik – labdarúgó szakosztály vezető, főszerkesztő 

Illés László és Berlik Zsolt 
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Félévi bizonyítványosztás! 

Dobogón a tarcsi, közelében a felnőtt! 

FEKETE ATTILA MA ÜNNEPLI 69.SZÜLETÉSNAPJÁT! 

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG ATTI ’BÁ! 
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