SAJTÓKÖZLEMÉNY
Paolo Rossi és a CIB Bank Magyarországra is elhozta az Italia Focitábort
Olasz top trénerek edzik és tesztelik a 10-14 éves fiatalokat júniusban Budapesten
Budapest, 2017. május 15. – Olasz top trénerek érkeznek Magyarországra június végén, hogy
felmérjék és oktassák a 10-14 éves magyar focistákat a CIB Italia Focitábor keretében – a hírt
Paolo Rossi, minden idők egyik legsikeresebb olasz futballistája jelentette be Budapesten, aki a
focitábor fővédnöke. A hazai pályán kiválasztott legjobbak Olaszországban folytathatják a
tréninget, és akár a futball karrierjüket is.
A legjobb olasz futballtrénerek, az 1990-ik évi futball világbajnokság góllövő bajnokának, Salvatore
Schillaci-nak a vezetésével többnapos futball tréninget tartanak Magyarországon. A CIB Italia Focitábor
2017. június 26. és 30. között lesz az UTE Szilágyi úti Sportcentrumában, ahol 10-14 éves focisták
tehetik próbára a képességeiket – a kezdeményezést sajtótájékoztatón jelentette be Paolo Rossi, olasz
futballsztár, aki a több országot átfogó kezdeményezés fővédnöke.
Magyarországon először rendezik meg a focitábort a CIB Bank támogatásával. A három
legtehetségesebb résztvevő gyermek meghívást kap egy olaszországi futball táborba, ahol a többi
országból kiválasztott fiatal focistákkal edzhet majd tovább. A három szerencsés fiatalt a családtagjai is
elkísérhetik Olaszországba. A háromnapos edzőtábornak a coverciano-i futballakadémia ad majd
otthont, ahol a résztvevők többek között edzőmeccseket játszanak, orvosi felméréseken vesznek részt,
olasz futballmúzeumot látogatnak és elmennek egy Serie A csapat meccsére is.
Az Italia Focitábort korábbi világbajnok, olasz válogatott futballsztárok hívták életre a Club Italia Master
kezdeményezés keretében. Az 1982-ben góllövő bajnokként világbajnokságot nyert Paolo Rossi a
budapesti sajtótájékoztatón elmondta: „A fiatal magyar tehetségek előtt nagy lehetőségek állnak a
nemzetközi futballvilágban. Azok a fiatalok, akik a táborban részt vesznek, a legjobb olasz trénerektől
leshetik el a foci csínját-bínját.” Marco Schembri a focitábort szervező cég, a Sport Goals ügyvezető
igazgatója hozzátette: „A legtehetségesebb táborrésztvevők karrierjét figyelni fogjuk, és hármuknak
lehetőséget adunk, hogy Olaszországban is próbára tegyék a tehetségüket”. Schembri külön
megköszönte az Italia Focitábor főtámogatója, a CIB Bank segítségét abban, hogy a tábor elindulhatott
Magyarországon is.
Ákos Tamás, a CIB Bank lakossági vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta: a tábor nagy lehetőség a
fiatal tehetségeknek, hiszen ezzel betekintést nyerhetnek a nemzetközi futball világába. A tábor
résztvevőit itthon a Magyar Diáksport Szövetség segít kiválasztani. A szövetség elnöke, Balogh Gábor
kiemelte: a szervezet iskolai sport területén szerzett 30 éves tapasztalata biztosíték lehet arra, hogy a
legrátermettebb fiatalok kerüljenek be a táborba, akik közül három előtt új távlatok nyílhatnak az olasz
trénerek támogatásával.
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