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A TSC Labdarúgó Klub Topolya Statútumának 47. szakaszával összhangban, a TSC

Labdarúgó Klub Topolya Igazgatóbizottsága a 2018.10.10-én megtartott ülésén meghozta

HATÁROZATÁT A TSC LABDARÚGÓ AKADÉMIA
TAGJAINAK FELVÉTELÉRŐL SZÓLÓ KRITÉRIUMAIRÓL 

A TSC Labdarúgó klub a 7-18 év közötti tehetséges fiúkat válogatja köreibe. A topolyai TSC

Labdarúgó  Akadémiára,  amely  biztosítja  az  egész  napos  ellátást  és  szakmai  munkát,  az

általános iskola végzős-, valamint a középiskolás korosztályú diákok nyerhetnek felvételt,

ahol az ifjúsági korcsoport végéig maradhatnak. A TSC Labdarúgó Akadémia a következő

kritériumok alapján válogatja tagjait:

1. A válogatás első szakasza a 6-15 éves korosztályú labdarúgó ügyességének szakmai

megfigyelését foglalja magába. A játékosmegfigyelők Vajdaságszerte és azon kívül is,

kísérik  a  mérkőzéseket  és  tornákat,  majd  javaslatokat  adnak  a  tehetséges  fiatal

focistákkal kapcsolatosan.

2. A válogatás  második  szakaszában  a  kiválasztott  játékosok  klubunk  korosztályos

csapatának játékosaival edzenek (a már meglévő minőséggel való összehasonlítás)

3. A harmadik szakaszban a fizikai képességek felmérését végezzük:

• Gyorsaságteszt 5 méteres távon

• Gyorsaságteszt 10 méteres távon

• Gyorsaságteszt 30 méteres távon

• Láberőteszt (helyből való távolugrás két lábbal)

• Vertikális erőteszt

• Agilitási teszt, labdával és anélkül

• Yo-Yo teszt (maximális oxigén felhasználásának tesztje) 

Veleszületett, kognitív képességek felmérése:

• Gondolkodás gyorsasága (döntésképesség gyorsasága)

• Szituációs sport intelligencia

• Képzeletbeli előrevetítés és észlelés



Technikai képességek felmérése:

• Zsonglőrködés

• Labdavezetés cikk-cakk vonalban

• Rúgások

• Labdaátvétel és cselezés

A  felmérések  értékelésénél  az  előírt  standardok  alapján  a  játékosok  négy  kategóriába

sorolhatóak:

1. Kiváló teljesítményre alkalmas játékos (nemzetközi szint)

2. Hazai bajnokság első osztályára alkalmas játékos

3. Felnőtt csapatunk számára alkalmas játékos

4. Hazai és nemzetközi bajnokságok középszintű klubjai számára alkalmas játékos

Mivel  a TSC Labdarúgó Akadémiára felvételt  nyert  játékosokat  félévente értékeljük,  más

kritériumok  alapján  is  (az  intézményben  való  viselkedési  szabályok  betartása),  ezért

fenntartjuk  az  akadémiáról  való  kizárás  jogát,   ha  azt  szükségesnek  ítéljük,  a  labdarúgó

teljesítmény ellenére is. Erről a TSC Labdarúgó Akadémia  szakmai bizottsága, valamint a

TSC Labdarúgó Klub Igazgató bizottsága hoz döntést.

Célunk, hogy élsportolókat képezzünk, de ugyanúgy fontosnak tartjuk hogy nevelői munkánk

által  olyan személyiségeket  formáljunk,  akik a  társadalom hasznos tagjaivá  válnak majd.

Ezért akadémiánk tagjainál követelmény a középiskola befejezése Azon sportolóinkat, akik

viszont kevésbé válnak sikeressé a labdarúgásban, egyetemi pályára irányítjuk.

MOTTÓNK: állami iskolai oktatás és futball edzés működhet, sőt kötelező együtt.

TSC LABDARÚGÓ KLUB ELNÖKE
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