Miért gyere
hozzánk
focizni?
Mert egy nagy család részeseként focizhatsz, ahol tudásodtól függetlenül is
megbecsülnek, értékelnek! Gyere, ahogy vagy és minden segítséget megkapsz,
hogy megtaláld a helyed! Tudjuk, mert mindenki tudja, hogy a focizó gyermekek
többsége sose lesz hivatásos focista, de magukkal viszik ebben a csodálatos
játékban, csapatsportban rejlő jellemfejlődési lehetőségeket! Barátságok születnek,
ahol egymásért küzdhettek, harcolhattok és egymást ajándékozzátok meg
csodálatos élményekkel, tapasztalatokkal!

De a klub is minden lehetőséget
megragad ahhoz is, hogy életre
szóló élményekkel gazdagodjál. Ott
voltak játékosaink például a klub
jóvoltából a Magyarország – Skócia
felkészülési válogatott meccsen,
ahol egy részünk a lelátón szurkolt,
más részünk pedig a magyar
válogatott tagjait kísérte ki a gyepre!

Ott vagyunk hazai és nemzetközi
tornákon is, élményekkel teli
helyszíneken. Mint például a szerb
nemzeti
csapat
felkészülési
központjában Belgrád mellett.
Közös meccsnézéssel és más
közös
programokkal
pl.
strandolással egybekötve!

És természetesen a sikerek sem kerülnek el minket, számtalan tornagyőzelem ad
lehetőséget a jól végzett munka örömét átélni, a közös kudarcok meg erősítik az
egymás iránti elkötelezettségünket a közös sikerek elérése érdekében. Mindig az
elérhető legmagasabb osztályban indulunk a Magyar Labdarúgó Szövetség által
kiírt versenysorozatokban, számos csapatunk eljutott már a legmagasabb
osztályba is, és ha kiharcolják a részvételi jogot, akkor mindig biztosítottuk és a
jövőben is biztosítjuk a részvételhez szükséges feltételeket.

A 2018-as év első sikerei közül néhány képekben

Bár
számos
élvonalbeli
focistát neveltünk ki az elmúlt
25 évben, de mindennél
fontosabbnak
tartjuk
a
gyermekek egészségét. Mivel
itt Szegeden a sportorvosi
ellátás lehetőségei szűkösek,
nagy hangsúlyt fektetünk a
megelőzésre,
a
sérülésveszély
minimalizálására.
Ezért az edzésmódszerekben
igyekszünk a legújabb és
innovatív módszereket alkalmazni, edzőink folyamatosan
képzik magukat és külsős
segítséget is igénybe veszünk
a
minél
jobb
fizikális
állapotért. Jó példa erre a
BOSU edzések használata az
izomzat és a kondíció
sérülésveszély
nélküli
megerősítésére
és
a
sérülések megelőzésére. És
még élvezik is a srácok!

Szóval gyere közénk, próbáld ki az
itteni lehetőségeket, keressed
bátran
edzőinket,
bármilyen
kérdésed is van! Csapataink
menüpontban megtalálod korod
alapján a csapatodat, rákattintva
pedig meglátod, hogy most kik a
tagjai, kikhez tudsz csatlakozni. Ott
megtalálod az edző telefonszámát,
de üzenni is tudsz neki.

Gyere közénk, várunk sok
szeretettel!

