Uvádzajú projekt
na podporu mladých talentov

V období posledných 10 – 12 rokov poklesol na Slovensku záujem o šport, čo sa prejavuje najmä u mládeže.
Telesná výchova v školách sa dostala do úzadia, zaniklo
množstvo súťaží masového charakteru, ale i veci ako
povinné testovanie žiakov 3. – 4. ročníka. Všetko toto sa
podpísalo pod zníženú pohybovú úroveň mládeže. Stále
silnejúci fenomén počítačov, videí, satelitných programov v televízii, orientácia detí na špeciálne jazykové
i odborné školy zapríčinili zníženie počtu záujemcov
o aktívny pohyb v športe. Pre futbal vznikla veľká
konkurencia v novodobých športoch (bojové umenie
skateboard, kolieskové korčule...) ale aj v zlepšení podmienok iných športov, ktoré sa presunuli do hál, čim sa
stali atraktívnejšími, čistejšími.
Skutočnosťou tejto doby je že v našej spoločnosti
rapídne klesá záujem o šport, kluboví tréneri mali na
výber a žiaci sa na futbalové štadióny hrnuli je preč.
Dnes musíme za nimi ísť s osvetou rôznymi príťažlivými
hrami a dotiahnuť deti na ihriská. Futbalové kluby veľmi
málo alebo vôbec nespolupracujú so školami. Už roky
sa na Slovensku hlása: Musíme začať od mládeže,
všetko pre mládež, ale skutočnosť je iná. Nápravu je
potrebné urobiť ihneď a určite sa nám to spoločnými
silami podarí.
Jednou z úloh, ktorú sme prijali v novovytvorenom výkonnom výbore Oblastného futbalového zväzu v Banskej
Bystrici na začiatku štvorročného volebného obdobia je
aj zmena organizačnej štruktúry mládežníckych súťaží.
Rozhodli sme sa osloviť školy, ich vedenia a spoločne
vypracovať projekt, ktorý prinesie zmenu štruktúry
mládežníckych súťaží. Na to, aby sme deti pritiahli k futbalu,musíme ísť novou cestou. Na rozvoji futbalu sa
musia podieľať v prvom rade futbalové kluby v spolupráci
so školami a príslušnými obecnými úradmi. Športovo
technické a metodické záležitosti budú riadené Oblastným futbalovým zväzom Banská Bystrica.
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Cieľ projektu:
Vytvoriť u detí vzťah k pravidelnej športovej a pohybovej
aktivite, viesť ich k správnemu spôsobu života, rozvíjať
a podporovať talent každého jednotlivca so zameraním na
futbal.
Obsahové zameranie:
Vytvoriť pravidelnú dlhodobú súťaž žiakov prvého stupňa
základných škôl vo futbale.
Smerovanie projektu:
Bude to súťaž prípraviek pre žiakov 1. – 5. ročníka základných škôl.
Pôsobnosť projektu:
Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky základné školy v okrese Banská Bystrica a Brezno.
Personálne zabezpečenie:
Za družstvo budú zodpovední – učitelia telesnej výchovy
v školách.
Materiálne zabezpečenie:
• Lopty
• Dresy
• Brány
• Tréningové pomôcky
• Ostatné materiálne zabezpečenie potrebné na futbalové
tréningy a na futbalové zápasy zabezpečí Oblastný
futbalový zväz:

• Športovo technická komisia:
Má na starosti všetky športovo technické náležitosti
potrebné k bezchybnému fungovaniu súťaže.

• Rozhodcovská komisia:
Nominuje rozhodcov, vyhodnocuje zápisy o stretnutiach.
• Disciplinárna komisia:
Prejednáva previnenia hráčov a udeľuje im primerané
tresty.
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• Rozdelenie družstiev:
1. Skupina – Základné školy mesta Banská Bystrica
2. Skupina – Základné školy okresu Banská Bystrica
3. Skupina – Základné školy okresu Brezno
• Ihriská:
• Telocvičňa
• Multifunkčné ihrisko
• Trávnaté ihrisko – hrá sa na šírku s dvomi prenosnými
bránami
Podľa možností a počasia ŠTK rozhodne kde sa bude
hrať. Je možná aj dohoda klubov.
V letnom období bude snaha hrať na prírodnej tráve.
Vylosovanie:
Vylosovanie bude známe stále na začiatku súťaže. Zápasy sa budú hrať po štyri na jednom mieste.
Hrací čas:
Hrací čas bude 2 krát 20 minút s päť minútovou prestávkou.
Zápis o stretnutí:
Každý futbalový zápas bude vyhodnotený zápisom o stretnutí. Zápis sa bude písať na originálne tlačivo SFZ.
Registrácia hráčov:
Pred každým stretnutím obe strany musia predložiť zoznam hráčov s rodnými číslami a potvrdení o návšteve tej
ktorej školy. Bude to slúžiť ako registrácia hráčov.
Postup zo skupiny:
Z každej skupiny budú postupovať dve družstvá, ktoré
medzi sebou odohrajú finálový turnaj o celkového víťaza.
Prvé tri víťazné družstvá budú odmenené.
O ceny pre víťazné družstvá sa postarajú organizátori
súťaže
Slovenský futbalový zväz
Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica
Centrum voľného času Brusno
Mesto Brezno
Mesto Banská Bystrica
Kontakt:
CVČ Brusno: Mgr. Alexander Šabo riaditeľ ZŠ Brusno
tel.: 0911338969
ObFZ Banská Bystrica Vladimír Vaník predseda
tel.: 0902929311
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