Rengeteg tehetség kerül Szombathelyről a korosztályos válogatottakba
Barnabás. 2012
legjobb edzője:
Németh
Szabolcs. A 2012-es
év legjobb korosztálya a 2000es csapat lett.
Az Illés Akadémián immáron
– Idén ünhagyomány, hogy minden évben
nepelte
öt
megválasztják a korosztályok
éves fennállást
legjobbjait emellett az abszolút
akadémiánk,
elsőt is kihirdetik. Az idei eszten- Németh Márió (balról) és Rácz Barnabás az év játéko- b ü s z k e s s é g g e l
dőben Rácz Barnabás és Németh sai Simon Attila szakmai igazgató társaságában
tölt el bennünk,
Márió holtversenyben lett a két
hogy ezen idő
győztes labdarúgó előbbi ta- 2000.: Szilágyi Adrián. 2001.:
alatt több mint
valy is az élen végzett. 1996-os Nyári Patrik. 2002.: Woth 50 labdarúgót adtunk a kükorosztály: Milkó Dávid. 1997.: Ádám. 2012 legjobb kapusa: lönböző utánpótlás-válogatotPetró Balázs. 1998.: Kretz Bá- Koltai Dániel. 2012 legjobb já- takba – mondta Illés Béla, az
lint. 1999.: Szakály Benjamin. tékosa: Németh Márió és Rácz akadémia alapítója, névadója.
– Idén az elitkörbe jutott U17es nemzeti tizenegyben például
hat Illés Akadémia-futballista
kapott komoly szerepet Rácz
Barni pedig az olaszok elleni,
sorsdöntő meccsen két gólt is
szerzett. Örömteli, hogy ősszel
az NB II-ben rengeteget fejlődtek a fiatalok, a jól teljesítő Németh Márió már a Haladás első
csapatában is bemutatkozott.
Jelenleg 170-en pallérozódnak
akadémiánkon, közülük egyre
több tehetség bontogatja szárÁlló sor: Latyák Bence, Nyári Patrik, Keresztes Krisztián, Rába Róbert, Páros
nyait,
ők lehetnek a jövő Radó
Ramás, Bolla Gergő, Tóth Máté, Böcskei Bálint, Németh Szabolcs edző, ülnek:
Tamás Krisztiánai.
Soós Benjamin, Horváth Krisztián, Csák Dominik, Czuczi Péter, Böcskei Nikoletta, Andrásai,
Doktorics Áron, Horváth Márk, Hertelendi Dániel, Kiss Tamás, Szilágyi Adrián
Utóbbi immáron az AC Milan
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Évzáró az Illés Akadémián
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Eredményes évet tudhat maga
mögött az Illés Béla Football
Akadémia. Az intézmény szakemberei az év végi karácsonyi
ünnepségen díjazták a legjobb
akadémistákat.

Jordán Tamás a Weöreös Sándor Színház igazgatója szórakoztatott a karácsonyi ünnepségen

második csapatában futballozik. Az akadémia alapításakor
tisztában voltunk vele, muszáj
türelmesnek lennünk, egy-két év
alatt botorság lett volna komoly
eredményt remélnünk. Mostanra kezd beérni a munkánk, az
1992-es 93-as korosztályúak közül például jónéhány játékos kap
egyre több és több szerepet az
NB I-ben is. Meglátásom szerint
az Illés Akadémia bent van az
ország három legjobb akadémiája között. Elképzelésünk szerint
idővel két füves és egy műfüves
pályával bővítjük a területet.
Tovább folytatjuk nevelő munkánkat, célunk, hogy még több
jó játékost adjunk a Haladásnak.

