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A Barça Academy most induló ösztöndíjprogramjával lehetőséget kínál hátrányos helyzetben élő, de
kiemelkedően tehetséges 4−19 éves gyermekeknek, hogy az FC Barcelona képzési metodikája
alapján tanulhassák a labdarúgást Budapesten.
Kapcsolódó cikkek:
Rengeteg magyar focizik északi rokonainknál [2]
Visszavonul a magyar futballagenda [3]

A Barça Academy Hungary (BAH) felelősségteljes intézményként gondol azokra a gyermekekre,
akiknek a családi körülményei nehezen, vagy egyáltalán nem teszik lehetővé, hogy a legmagasabb,
világszintű FC Barcelona módszertan szerint képzési programban részt vegyenek.
Jelentkezni az Akadémia honlapján [4] keresztül a jelentkezési űrlap kitöltésével és a kötelező
csatolmány beküldésével lehetséges. A korosztályos felvételi várható időpontja: 2019. július 2. és
július 25. között lesz Budapesten. A jelentkezéshez nincs szükség korábbi futballtapasztalatra. A
felvételi során szakmai vezetők képet kívánnak kapni a jelentkező jelenlegi edzettségéről és
hozzáállásáról. Figyelni fogják a fiatal labdaügyességét, koordinációs képességeit, sebességét,
dinamizmusát, játékkészségét, valamint azt, hogy milyen gyorsan képes döntést hozni egy váratlan
helyzetben.
Az akadémiára a korosztályonként három legjobb eredményt elérő, felvételt nyerő gyermeket
ingyenes képzésben részesítik minimum egy éven át. Amennyiben tehetsége, szorgalma,
teljesítménye alapján nem merül fel a növendékkel kapcsolatban probléma, úgy a státusza további
egy évre meghosszabbodik. A felvételi eljáráson sikeresen teljesítő gyerekek az FC Barcelona
regisztrált játékosai lesznek, nevüket és születési dátumukat a spanyol klub hivatalosan bejelenti a
Magyar Labdarúgó Szövetségnek.
A júliusi felvételire a 2005 és 2015 között született gyerekek jelentkezését fogadják el, majd a
képzésre bekerülő gyerekek az U19 korosztály végéig marad(hat)nak klub tagjai! Tehát a legidősebb
korosztály tagjai is minimum öt év tanulási időszakon esnek át. A támogatási programra a jelentkezés
2019. június 15-től indult és július 20-ig tart.Eddig közel 1.700 adta le a jelentkezését.
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