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• A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) közzé-
tette a hazai futballakadémiák legfrissebb rang-
sorát. A 2020–2021-es szezonban összesen 61 
utánpótlásközpontot rangsoroltak, az FK Csík-
szereda két helyet előrelépve a 3. helyen áll.

D O B O S  L Á S Z L Ó

A z FRF immár harmadszor 
rangsorolta a Romániában 
működő labdarúgó utánpót-

lás-műhelyeket. Idén 61 akadémiát 
értékeltek – többek között – stratégia 
és fi lozófi a, csapatok és játékosok, 
szakmai stáb, kisegítő személyzet, 
képzés és versenyeztetés, infrastruk-
túra és eredmények alapján. A Szé-
kelyföld Labdarúgó Akadémiánál 
készülő gyerekek az FK Csíkszereda 
színeiben lépnek pályára a romá-
niai korosztályos bajnokságokban, 
ahol az elmúlt szezonban az U19-es 
együttes bajnoki címet szerzett, az 
U17-esek az 5. helyen végeztek, az 
U16-os gárda pedig ezüstérmes lett.

Három évvel ezelőtt az akadémi-
ák rangsorában az FK Csíkszereda 

a 6–7. helyet foglalta el, tavaly az 5. 
helyen állt, idén pedig előrelépett a 
3. helyre. Dusinszki Zoltán, a Szé-
kelyföld Labdarúgó Akadémia tech-
nikai igazgatója megkeresésünkre 
elmondta, hogy az elmúlt időszak-
ban minden szinten, az edzéseken 
és a mérkőzéseken is érezhető volt, 
hogy előrébb léptek, az eredmények 
is ezt mutatták. „Most hivatalosan, a 
szakszövetség közleménye szerint is 
ott vagyunk a legjobbak között Ro-
mániában. Ez arra kötelez, hogy to-
vábbra is keményen dolgozzunk, fej-
lődjünk minden szempontból. Már 
zajlik a következő bajnokságok elő-
készítése, a tervek szerint augusz-
tus 21-én kezdődne az Elit Liga kö-
vetkező szezonjának alapszakasza. 
Kialakultak akadémiai csapataink 
keretei, az U19-esek vezetőedzője 
Demény Norbert marad, az U17-esek 
vezetőedzője Kurucsai Milán lesz, az 

U16-osok szakmai stábjának vezető-
je pedig Benkó Tihamér” – nyilat-
kozta Dusinszki. 

Kifogásolható a rangsor

Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda 
elnöke szerint elég bonyolult a rang-
sorolási rendszer, amelyben ha csak 
az utánpótláscsapatok által elért 
eredményeket és az ifj úsági váloga-
tottakba behívott játékosok számát 
vennék fi gyelembe, akkor a Hagi 
Akadémia és a Székelyföld Labda-
rúgó Akadémia lenne az első helyen. 
A rangsor készítői azt is fi gyelembe 
vették, hogy hány utánpótláskorú 
játékos szerepel az adott klub felnőtt 
csapatában, itt azonban az FK a má-
sodosztályban szerepel, rangsorbeli 
vetélytársai pedig az élvonalban. „A 
harmadik hely nagyon hízelgő, de 
amíg Csíkszeredának csak 2. ligás 
csapata lesz, addig soha nem lehet 
első ebben a rangsorban” – mondta 
Szondy.

A klubelnök szerint az FK Csík-
szereda számára a 2021-es esztendő 
egy kegyelmi év volt, az elért helye-
zéseket nagyon nehéz lesz megtar-
tani, nemhogy túlszárnyalni. „Ami 

a rangsorolást illeti, furcsának tar-
tom, hogy az FRF nincs tisztában 
azzal, hogy mit jelent igazából egy 
futballakadémia, mert a felsorolt 61 
klub többségénél nincs akadémia. 
Az akadémia előfeltétele a bentlaká-
sos rendszer és az, hogy ugyanazon 
képzési elvek alapján működjön a 
piramis. Ez a rangsorolt klubok több-
ségénél nincs így, innen-onnan pa-
píron bérbe vett csapatok és pályák 
kerülnek be egy-egy klubhoz a dosz-
sziék elkészítésekor. Vannak olyan 
klubok, amelyeknek nem lenne mit 
keresniük a romániai futballután-
pótlás térképén. A 61 csapat közül 

tíz ha teljesíti a komoly akadémiai 
rendszer feltételeit. Összegezve: a 
helyezés jó, de nehéz lesz megtarta-
ni, meg kell nézni, hogy kik vannak 
mögöttünk” – nyilatkozta Szondy.

Az akadémiai klubranglista él-
mezőnye: 1. Konstancai Farul (volt 
Viitorul Ovidiu) 96,11 pont, 2. FCSB 
90,25, 3. FK Csíkszereda 86,70, 4. 
Concordia Chiajna 84,81, 5. FC Vo-
luntari 83,85, 6. Kolozsvári CFR 
83,78, 7. Bukaresti Sport Team 83,34, 
8. Universitatea Craiova 82,09, 9. Bu-
karesti Dinamo 81,47, 10. Temesvári 
SSU Poli 81,10, … 16. Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK 76,86.

A Kolozsvári CFR 2–1-re nyert 
idegenben a gibraltári Lincoln 

ellen, míg a Ferencváros házigazda-
ként 2–0-ra győzött a litván Zalgiris 
Vilnius ellen a labdarúgó Bajnokok 
Ligája selejtezőjének második for-
dulójában, a párharc első, kedd esti 
mérkőzésein. BL-selejtező, 2. fordu-
ló, első mérkőzés: Lincoln Red Imps 
(gibraltári)–Kolozsvári CFR 1–2 (1-0), 

gólszerzők Marcos Rosa (45. perc), 
illetve Gabriel Debeljuh (52. és 58.); 
Ferencvárosi TC–Zalgiris Vilnius 
(litván) 2–0 (2–0), gólszerzők Myrto 
Uzuni (25.) és Tokmac Nguen (39.). 
A Fradi litvániai visszavágója ked-
den 20 órakor kezdődik, a CFR pedig 
szerdán 20.30-kor fogadja gibraltá-
ri ellenfelét. Az Európai Labdarú-
gó-szövetség (UEFA) a 2021/22-es 

idénytől nem alkalmazza az idegen-
ben lőtt gólok szabályát, a továbbju-
tásnál már nem számít, hogy melyik 
együttes mennyi gólt lőtt vendég-
ként. Ha a két csapat összgólszáma 
a két találkozó után megegyezik, 
kétszer 15 perc hosszabbítás követ-
kezik, ha ott sincs döntés, akkor ti-
zenegyespárbaj jön.

D. L.

11.00 Labdarúgás, Olimpiai Játékok, Tokió: Mexikó–Franciaország 
          (Eurosport 1, M4 Sport)
12.00 Tenisz, WTA-torna, Gdynia, Lengyelország (Digi 2, Digi Sport 4) 
14.00 Labdarúgás, Olimpiai Játékok, Tokió: Románia–Honduras 
           (Eurosport 2)
14.00 Labdarúgás, Olimpiai Játékok, Tokió: Brazília–Németország 
           (Eurosport 1, TVR 1, M4 Sport)
17.00 Tenisz, WTA-torna, Palermo, Olaszország (Digi Sport 2)
19.00 Labdarúgás, Konferencia Liga: FK Rigas–Puskás Akadémia 
           (M4 Sport)
21.30 Labdarúgás, Konferencia Liga: FCSB–Karagandi (Pro TV)
22.00 Labdarúgás, Konferencia Liga: Újpest–Vaduz (M4 Sport)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

Előnyben a CFR és a Fradi is

Már dobogón a székely fociakadémia
Harmadik helyen áll az FK Csíkszereda a labdarúgó utánpótlás-nevelési rangsorban

Külföldön is megméretkeznek 

Hat nagy nemzetközi viadalon lesznek érdekeltek idén nyáron és ősszel az 
FK Csíkszereda ificsapatai. Dusinszki Zoltán szakmai igazgatótól megtud-
tuk, hogy az U15-ös csapat Vajdaságba, a Topolya Kupára utazik, az U16-
os együttes egy rangos kisvárdai tornára hivatalos, az U17-es gárda július 
végén Felcsúton, a Puskás–Szuzuki-kupán érdekelt, augusztusban pedig 
a hazai környezetben zajló OTP Bank Kupán vesz majd részt. „Az U19-es 
együttesünk képviseli Romániát az ifjúsági Bajnokok Ligájában, amelynek 
küzdelmei a tervek szerint szeptember végén rajtolnak. A Demény-csapat 
októberben a tervek szerint Dunaszerdahelyre utazik, részt vesz a Kukónia 
Kupán” – részletezte Dusinszki.

Több éve tartó kemény, rendszeres munka van a székelyföldi ificsapatok sikerei mögött   ▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  P I N T I  A T T I L A




