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A Székelyföldi Labdarúgó Akadémia alközpontjává vált a hegyközpályiban edző NAC

Váradiakkal bővült a fociakadémia
A Nagyváradi AC is csatla-

kozott a Székelyföldi Lab-

darúgó Akadémiához. Ma-

gyar nyelvű edzéseiket a 

Puskás Akadémia által ko-

ordinált, egységes szakmai 

irányelvek mentén tartják 

a gyermekeknek.

A NAC Labdarúgó Egyesület 
csatlakozott a Székelyföldi 
Labdarúgó Akadémiához, így 

mostantól a magyarországi kor-
mánytámogatással működő intéz-
mény alközpontjaként működik – je-
lentették be csütörtökön egy nagy-
váradi sajtótájékoztatón. „Ez a gya-
korlatban azt jelenti, hogy szakmai 
szempontból a magyarországi Pus-
kás Akadémia által koordinált egy-
séges szakmai irányelveket követ-
jük. Az edzésmunkánk ugyanaz 
lesz, mint Felcsúton vagy a székely 
akadémiánál. Van egy online felület, 
ahol megvannak a különböző kor-
osztályoknak megfelelő edzéster-
vek” – magyarázta a Krónikának az 
utánpótlásképzéssel foglakozó Bi-
har megyei klub edzője, Opre Csa-
ba. Az együttműködés hosszú tá-
vú hozadékaként a 14 éves kort el-
érő gyermekek lehetőséget kap-
nak majd, hogy próbajátékra men-
jenek a csíkszeredai központú szé-
kely akadémiára, és ha megütik a 
mércét, akkor ott folytathatják to-
vább a labdarúgást. „A székely aka-
démia onnan Felcsútra küldi a még 
tehetségesebb fiatalokat, onnan pe-
dig a nyugati klubok felé vehetik az 
irányt” – magyarázta a rendszert a 
szakvezető.

Érdeklődésünkre felidézte, hogy 
ő korábban szintén Nagyváradon, a 
Partium klubjánál foglalkozott után-
pótlás-neveléssel, de miután az egye-
sület 2015 őszén megszűnt, neki is 
költöznie kellett. Három korosztályos 
csapata szétszéledt, az U12-es gyer-
mekcsapatával viszont a megyeszék-
helyhez közel eső Hegyközpályiban 
folytatta a munkát a helyi sportklub 
színeiben. Csakhogy idővel azt is fel-
számolták – és így nem tudott a baj-
nokságokban részt venni –, így végül 
szülői kezdeményezésre alakult meg 
a NAC. Az akadémiát is ők keresték 
fel, csatlakozási szándékuk pedig po-
zitív fogadtatást nyert.

A névválasztás egyébként nem vé-
letlen, hiszen a nagyváradi futball-
történelem legeredményesebb csa-
patának, a Magyarországon és Ro-
mániában is országos bajnok egykori 
Nagyváradi Atlétikai Club hagyomá-
nyait követik. Ugyanakkor ez a NAC 
Labdarúgó Egyesület nem téveszten-
dő össze azzal a Nagyváradi Atlétikai 
Clubbal (NAC/CAO) amelynek „feltá-
masztásáról” tavaly számoltunk be. 
Az, mint ismeretes, a szurkolói klu-
bok mintájára szerveződött CAO 1910 
néven, felnőttegyüttesével fel is jutott 
a megyei ötödik ligából a negyedik 
osztályba. „Nekünk az irányelvünk, 
hogy magyar nyelven tartjuk az edzé-

seket. Én amúgy is ezt csináltam, és 
ha már a magyar vonalat követjük, 
akkor a nagyváradi magyar futball-
történelemből indultunk ki, és így 
lett NAC. Ezen a néven vagyunk be-
jegyezve a megyei labdarúgó-szövet-
ségnél is” – magyarázta Opre Csaba.

Jelenleg 25 gyermeket foglalkoz-
tatnak, de az U12-es csapat mellé ősz 
végéig egy U10-es és egy U8-as együt-
tes gerincét is lefektetnék. „Ez len-
ne az elképzelés. Hogy három kor-
osztályos bajnokságban megyei szin-
ten képviseltetni tudjuk magunkat” 
– mondta az edző.

Vásárhelyi-Nyemec réka

Győzelemre éhes 
játékot ígér Contra
„Olyan csapatot fognak látni, 
amelyik mindegyik mérkőzését 
meg akarja nyerni, amelyik tá-
mad és problémát okoz az ellen-
félnek” – ígérte csütörtöki sajtó-
tájékoztatóján Cosmin Contra, 
Románia felnőtt férfi labdarú-
gó-válogatottjának szövetségi ka-
pitánya, amikor a Nemzetek Li-
gájának hétvégi rajtjáról beszélt. 
A piros-sárga-kék csapat ugyan-
is pénteken fogadja Ploiești-en – 
zárt kapuk mögött – Monteneg-
ró legjobbjait (21.45 óra, ProTV), 
majd három nappal később Belg-
rádban találkozik a nyári világbaj-
nokságon részt vett Szerbia leg-
jobbjaival. „Ezek rendkívül fontos 
meccsek. Remélem, hogy a játé-
kosok képesek lesznek gyakor-
latba ültetni azt, amit az edzése-
ken előkészítettünk. Már régóta 
nem nyertünk kvalifikációs cso-
portot, ezért most nagyszerű len-
ne, ha sikerülne, mert önbizal-
mat adna a jövőbeli selejtezők-
re is” – vélekedett a szakember, 
aki ebben az első két fordulóban 
kénytelen a sérült Florin Andone 
és Ciprian Deac nélkül szerepel-
ni, de ugyanakkor a monteneg-
róiak egyik kulcsembere, Stefan 
Jovetic sem tud majd pályára lépi 
Románia ellen.
Az ugyancsak C osztályban sze-
replő Magyarország válogatott-
jában eközben minden kerettag 
egészséges, az országos labdarú-
gó-szövetség beszámolója szerint 
szerda este már Stieber Zoltán és 
Paolo Vinicius is részt vett a tré-
ningen. Az olasz Marco Rossi szö-
vetségi kapitány által edzett pi-
ros-fehér-zöld együttes, mint is-
meretes, szombaton (romániai idő 
szerint 19 órától) Finnország ven-
dége lesz, majd három nappal ké-
sőbb Görögország legjobbjait fo-
gadják – zárt kapus mérkőzésen. 
Az új szakvezető ugyancsak győz-
tes mentalitást képvisel, fontos-
nak tartja, hogy sikeresen kezdjék 
ezt az új sorozatot.
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Egyenlően osztozkodik bajnokain a póló-BL idei csoportköre
Azonos csoportba sorsolták a cím-
védő görög Olympiakoszt, a 2017-es 
bajnok Szolnokot, valamint 2016-ban 
győztes Jug Dubrovnikot a férfi vízi-
labdázók Bajnokok Ligájának főtáb-
láján. Hasonlóképp az azt megelő-
ző három szezon aranyérmese, a Pro 
Recco (2015), a Barceloneta (2014) és a 
Crvena zvezda (2013) is ugyanabban 
a nyolcasban kezdi az új idényt. Utób-
bi az A csoportban szerepel majd az 
Eger, a Moszkvai Dinamo, a Steaua 
és két selejtezőből érkező együttes 
társaságában, míg a B csoportban a 
BL-győztesek mellett a Spandau, a 
Hannover, a Zágráb és két kvalifiká-
cióról érkező csapat mártózik meg a 

medencében a 2018–2019-es szezon-
ban. A romániai csapatok közül, mint 
ismeretes, a Sportul Studențesc és a 
Nagyváradi VSK is érdekelt a BL-ben. 
Előbbi a szeptember 13–16-ai első, 
utóbbi a szeptember 28–30-ai máso-
dik selejtezőkörben csatlakozik a so-
rozathoz.

A magyarországi együttesek kö-
zül az Eurokupa-győztes Ferenc-
város is megpróbál majd bejutni a 
BL-csoportkörbe, de több játéko-
sa egyelőre még a válogatottal edz 
a jövő héten kezdődő németorszá-
gi világkupára. Märcz Tamás szö-
vetségi kapitány csütörtökön ki-
emelte, hogy mostani kerete még a 

nyári Európa-bajnokságon szere-
pelt együttesnél is fiatalabb, de mi-
vel a jövő évi világbajnokságra már 
jegyet váltottak, ezért Világkupára 
elvárások és teher nélkül utaznak. 
„Fontos, hogy azok a fiatalok, akik 
közel vannak a válogatott szintjé-
hez, minél gyorsabban gyűjtsenek 
éles helyzetben tapasztalatot. Ne-
héz és kiegyensúlyozott mérkőzé-
sekre számítok Berlinben, egy-két 
gól lesz a különbség ide vagy oda, 
bízom abban az egységben, ami 
most jellemzi a csapatot, hogy ered-
ményesek leszünk” – mondta a 
szakvezető. Magyarország, mint 
ismeretes, a házigazda németek-

kel, valamint az ausztrálokkal és 
a japánokkal szerepel majd azonos 
csoportban, míg a másik ágon Szer-
bia, Horvátország, Dél-Afrika és az 
Egyesült Államok válogatottja már-
tózik meg a medencében.

Magyarországon különben tiszt-
újítás lesz a szövetség élén, mivel Ke-
mény Dénes a héten megerősítette, 
hogy szeptember 30-ai hatállyal le-
mond az elnöki tisztségről. A sport-
ági szervezetett 2012 óta irányító ko-
rábbi sikeredző utódja a jelenlegi al-
elnök, Vári Attila lehet – aki elfogad-
ta a jelöltséget.

hírösszefoglaló

Rangadót nyerve kezdett a címvédő a Bölények Ligájában
Ahogyan a Szuperkupában, úgy 
az élvonalbeli bajnokságban is 
a Dinamo férfi kézilabdacsapa-
ta nyerte meg a Dél-Dobrudzsa 
elleni rangadót, amikor az első 
fordulóban, címvédőként 30-24-re 
győzött a vendégként Konstancán. 
Ugyancsak szerdán kezdte a sze-
zont Nagybányai Minaur, ame-
lyik hazai közönség előtt 33-21-re 
múlta felül a Buzăut, miközben a 
Fogaras–Focșani meccs 19-27-re, 
a Kolozsvári Universitatea–Bákó 
pedig 22-24-re végződött. Lapzár-

tánk után az a Steaua is megkezdte 
a pontvadászatot, amelyik az EHF-
kupa első selejtezőkörének idegen-
beli meccsén aratott sikere után a 
SEHA-ligában sem hibázott: 26-25-
re győzte le a Tatran Presovot, leg-
közelebb pedig szeptember 11-én 
a Zágráb FC vendége lesz a délke-
let-európai együtteseket felvonul-
tató sorozatban. Pénteken 18 órára 
Suceava–Bukaresti CSM meccset 
terveztek a hazai Bölények Ligájá-
ban, ahol az első forduló Temesvári 
Poli–Torda rangadóját szeptember 

11-én pótolják. A Torda és a Steaua, 
mint ismeretes, hétvégén az EHF-
kupa-selejtező visszavágóján lép 
pályára – az erdélyi alakulatnak 
kisebb bravúrra lenne szüksége 
ahhoz, hogy a Portugáliából hozott 
húszgólos hátrányát ledolgozza a 
Portóval szemben, a bukaresti „ba-
kák” 26-25-re megnyert idegenbe-
li meccs után fogadják a Varazdint.

A női élvonalból a Craiovára vár 
nemzetközi megmérettetés hét-
végén, amikor a horvátországi 
Koprovnicában szombaton a szerb 

Jagodina csapata ellen kezd a Baj-
nokok Ligája-selejtező B csoport-
jában. Győzelme esetén másnap a 
Podravka–Muratpasa Belediyesi csa-
ta továbbjutójával játszhat a főtáb-
lás szereplésért. A hazai bajnokság 
második fordulójában így nem is lép 
majd pályára most, de szombaton 
rendezik a Kolozsvár–Slatina ösz-
szecsapást, vasárnap pedig a Bras-
só–Bukaresti CSM-rangadót, amit 
17.30-tól a TVR is élőben közvetíti.
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Rajtol a futsalszezon

Hétvégén kezdődik a tizenket-
tedik élvonalbeli teremlabdarú-
gó-bajnokság, ahol végül a Dé-
vai Autobergamo, a Temesvá-
ri Informatica, a Galaci United, 
a Székelyudvarhelyi FK, a Iași, a 
Călărași, a Kolozsvári Clujana és a 
Csíkszeredai Imperial Wet mellett a 
Buzăui Gloria és a Bukovina Vicov 
lesznek az idény újoncai. A verseny-
kiírás – mint már beszámoltunk ró-
la – nem változik, a szakértők pe-
dig négy csapatot, a címvédő Te-
mesvárt, a Dévát, a nyári szünet-
ben megerősödött Imperial Wetet 
és a Galacot tartják esélyesnek az 
aranyérem megszerzésére.
Az udvarhelyiek a felsőházi ráját-
szást célozzák, mert mint azt Ja-
kab Zoltán edző elmondta: a ke-
retük kissé átalakult, a két húzó-
ember, Szőcs László és Bíró At-
tila távozott, de helyükre érkez-
tek olyan rutinos sportolók, mint 
Csoma Alpár és Szőcs Loránd. A 
szezon első mérkőzését hazai pá-
lyán játsszák le, amikor is vasár-
nap 20 órakor a Iași-t fogadják. Az 
első fordulóban lesz még Bukovi-
na–Temesvár (szombat, 18.30), 
Déva–Kolozsvár (vasárnap, 18), 
Galac–Csíkszereda (hétfő, 18.30) 
és Buzău–Călărași (kedd, 18.30) 
összecsapás is. A találkozókat a 
Futsal Romania Facebook-oldalon 
és a Youtube-csatornán közvetítik.

Utánpótlás-nevelés. A székelyföldi akadémia egységes edzéstervei szerint folytatják a munkát a NAC-nál

forrás: facebook.com/Nac




