AKADÉMIAI TÁJÉKOZTATÓ
Az Airnergy Hungary Football Club és a BGSZC Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Technikum és
Kollégium együttműködésének köszönhetően, a 2014/15-ös bajnoki évben megnyitotta kapuit
Magyarország legújabb labdarúgó akadémiája, a TOP Football Labdarúgó Akadémia.
2018. január 01-től az Airnergy Hungary Football Club, a Mezőkövesd-Zsóry FC minősített alközpontja.
Ebben a minőségben egyesületünk kiemelt céljai között szerepel, hogy a legtehetségesebb játékosokat
az NB I-es partnerünk kiemelt korosztályos csapataiba irányítsuk.
Az első évfolyam 2014 szeptemberében kezdte meg tanulmányait az akadémián. 2019 nyarán már a III.
évfolyamunk labdarúgói tettek sikeres érettségi vizsgát és emellett megszerezték a műszaki informatikus
szakképesítést is. Idén a VIII. évfolyamra, a 2021/2022-es tanévre várjuk a jelentkezőket, 5 éves
informatika ágazatra. Ezen a szakirányon tanulmányi eredménytől függően havi 8.000-56.000 Ft-os
ösztöndíjra is jogosultak lesznek növendékeink.
A 2016/17-os szezonban elindítottuk Magyarország Első Női Labdarúgó Akadémiáját is! Az idén is várjuk
a labdarúgás után érdeklődő lányokat. A női szakosztályunk Kiemelt Képzési Központként, a Budafoki
MTE-vel együttműködve, igyekszik minél több leánnyal megszerettetni a sportágat és biztosítani
számukra a minőségi szakmai munkát.
Várjuk 8. osztályos 2005-ös, 2006-os és 2007-es születésű, több éves előképzettséggel rendelkező fiúk
és minden focizni szerető lány jelentkezését. Az országban egyedülálló módon a kor követelményeinek
megfelelő sportszakmai képzésen túl, nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy játékosok a civil életben
elengedhetetlen piacképes tudást szerezzenek. Az öt éves oktatás végén érettségi bizonyítvány mellett,
egy informatikus szakképesítésnek és egy középfokú nyelvvizsgának is birtokában lesznek a fiatalok.
Mivel a szakmai érettségi vizsga emelt szintűnek számít, ezért lehetőség nyílik szakirányú egyetemi
tanulmányok folytatására is. Kiemelt figyelmet fordítunk a hétköznapokban arra is hogy, a labdarúgáshoz
elengedhetetlen technikai, taktikai és kondicionális képzéshez szükséges, egészséges terhelés-pihenés
arány megfelelően biztosítva legyen. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő tápanyag és vitamin
bevitelre, valamint a mentális felkészítésre is.

Sportszakmai programunk:
Edzésprogram: hetente két délelőtti, öt délutáni edzést tartunk. Az edzések során törekszünk mind az
egységes csapatjáték kialakítására, mind az egyéni képességek fejlesztésére.
Szakmai stáb: Az akadémiai csapatok munkáját a vezető- és pályaedző mellett, kapusedző, kondicionáló
és rehabilitációs szakember, diabetikus, sportorvos valamint masszőr is segíti.
Létesítmény: A sportpályák és a kollégium az iskola területén helyezkedik el. Az edzések és mérkőzések
az iskola területén létesülő új műfüves és füves labdarúgó pályákon lesznek.
Versenyeztetés: A 2020-2021-as szezonban az Airnergy HFC U16-os csapataként az BLSZ U16-os
kiemelt budapesti csoportjában szerepel majd a korosztály.

Az akadémiáról kikerülő kiemelt tehetségeink további sportkarrierjének töretlen fejlődését a MT-Manager
Groupe sportmanager iroda segítségével biztosítjuk.
A kiválasztó edzésen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.Jelentkezni az Airnergy HFC hivatalos
oldalán lehet, (www.airnergyfc.hu) az „akadémia” menüpont alatt található „jelentkezési lap” kitöltésével!
A sportszakmai kiválasztót a pandémiás helyzetre való tekintettel, a jelentkezők számától függően
több, de maximum 10 fős csoportokban tartjuk. A kiválasztó edzésen elsősorban a technikai
felkészültséget mérjük, de a különböző fizikai alapképességek felmérésére is sor kerül. Minden
jelentkezőt e-mailben értesítünk a kiválasztó edzés részleteiről.
A BGSZC Szily Kálmán Technikum és Kollégium, Családi nyitott napot tart 2020. november 14-én,
minden érdeklődőt szeretettel várunk! Az iskolai nyílt nap programja elérhető a www.szily.hu honlapon.

