
VISAGINO FUTBOLO CENTRO 2021 
M. ATASKAITA



2021 M.: SVARBIAUSI ĮVYKIAI TRUMPAI

2021 06 
mėn.

• 2021 06 17 pasirašyta steigimo sutartis;

• 2021 06 22 įregistruotas VšĮ Visagino futbolo centras.

2021 08-
09 mėn.

• Pasirašytos sutartys su treneriais;

• 2021 08 15 prasidėjo treniruotės;

• Sudarytos 5 vaikų grupės, iš jų 2 – aukšto sportinio meistriškumo. Vėliau
suburtos dar 2 grupės.

2021 10-12 
mėn.

• Pradėtos kovos šalies čempionatuose;

• 2021 10 mėn. patikėjimo sutartimi perimtas Visagino stadionas;

• 2021 11 mėn. sudaryta mergaičių grupė;

• 2021 12 mėn. turime 150+ vaikų.



NUO KO VISKAS PRASIDĖJO? 

o 2021 m. birželio 17 d. Visagine pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp

Visagino miesto savivaldybės ir sostinės „Baltijos futbolo akademijos“

(BFA). Birželio 22 d. užregistruota bendra VšĮ Visagino futbolo centras,

kuriai patikėta futbolo plėtra mieste.



BFA VISAGINO TRENERIAI

• Darbą pradėjo 5 treneriai, kurių atlyginimų krepšelis sparčiai išaugo.

• Dabar mūsų komandoje – 7 motyvuoti futbolo specialistai: Techninis 
direktorius, buvęs Lietuvos rinktinės gynėjas Georgas Freidgeimas, 
kuris vadovauja 6 treneriams.

• Nuo 2021 m. lapkričio prie trenerių kolektyvų prisijungė pirmoji moteris 
trenerė – Evelina, kuri vadovauja mergaičių grupei. 



2021 m. rugpjūtis: pradėta veikla
o Rugpjūčio m. 15 d. darbą pradėjo 5 grupės, naujokų registracija paleista 

per bfavisaginas.lt .

o Suformuota nauja grupė patiems mažiausiems: BFA KIDS (4-6 m.).

o Visiems pasirašiusiems sutartis padovanoti pilni futbolo aprangos 
komplektai.



Treniruočių procesas, rungtynės ir 
turnyrai (1)

• Nuo rugpjūčio pradėtas pilnavertis treniruočių procesas: 3 treniruotės per 
savaitę, ekipos žaidžia turnyruose, čempionatuose. 

o 2 aukšto meistriškumo grupės iš jų pradėjo dalyvauti LVJUFA Pirmos 
lygos čempionato U-15 ir U-13 diviziono kovose.



Treniruočių procesas, rungtynės ir 
turnyrai (2)

o S. Rubizovo ir E. Kačinsko BFA Visagino U-15 Pietų-Rytų regiono divizione 
iš viso sužaidė 11 rungtynių: 5 namuose, 6 išvykos (7 vieta iš 8 komandų).

o N. Miščenkos BFA Visagino Pietų-Rytų regiono divizione iš viso savo 
divizione sužaidė 13 rungtynių: 5 namų, 8 išvykos  (12 vieta tarp 14 
komandų).



Treniruočių procesas, rungtynės ir 
turnyrai (3)

o Kitos komandos sudalyvavo ne viename turnyre, gruodžio-kovo mėn. 
dalyvauja „Vilnius Winter Cup 2021“ turnyre Vilniuje. 

o Bendras visų komandų sužaistų rungtynių skaičius – beveik 90 rungtynių 
per 5 mėnesius.

o 2021 m. 11 mėn. sudaryta nauja mergaičių grupė, kuri dirba su trenere 
Evelina. 



Treniruočių procesas, rungtynės ir 
turnyrai (4)

o Iš viso turime 7 grupes – 2-omis daugiau nei buvo planuota.

o 2021 m. gruodžio mėn. BFA Visagino sąraše – 150+ vaikų (50-čia daugiau 
nei planuota). 

„Vaikas iš treniruočių grįžta laimingas
ir patenkintas. Man tai yra svarbiausia.
Labai laukėme šių pokyčių ir esame
jais patenkinti“

Mama Natalja



Kita veikla: pradinukų futbolo turnyras (1)

o Rugsėjo mėn. sureorganizuotas draugiškas futbolo turnyras 
Visagino pradinukams.

o Per jo keturias dienas su futbolu susipažino miesto pirmokai, 
antrokai, trečiokai ir ketvirtokai.



2021 m. spalis: perimtas miesto 
stadionas
o Patikėjimo sutartimi perimtas miesto stadionas. Tai reiškia geresnes 

sąlygas mūsų vaikams tobulėti ir daugiau treniruotis.

o Planuojami stadiono atnaujinimo darbai.

o Pateiktas projektas gauti finansavimui dirbtinės aikštės priežiūrai.



KURIAME STIPRĄ BENDRUOMENĘ

o Pirmasis partneris – Visagino krepšinio mokykla. Toliau bus plečiamas 
partnerių ratas, jau užmegzti ir vystomi santykiai su vietos verslo 
įmonėmis.

o Planuose – futbolo bendruomenės kūrimas Visagine, įtraukiant 
veteranus, mėgėjus.



2022 M. PLANAI: „RSC ANDERLECHT“
SISTEMA ( I )

o Belgijos „RSC Anderlecht“ akademijos jaunimo ugdymo sistemos
įsigijimas. 

o „RSC Anderlecht“ ugdymo procesas valdomas per modernią 
„ProSoccerData“ valdymo platformą:

• treniruočių, rungtynių, turnyrų tvarkaraščiai, ugdymo programos, 
mokomoji medžiaga;

• rungtynių ir žaidėjų statistikos ataskaitos;

• papildoma mokomoji medžiaga futbolininkams;

• ugdymo kokybės kontrolė, kurią atlieka Techninis direktorius.



UGDYMO PROGRAMA: „RSC 
ANDERLECHT“ SISTEMA ( II )



2022 M. PLANAI

o Trenerių kvalifikacijos kėlimas ir 
gerosios patirties iš sostinės 
perėmimas;

o papildomos nemokamos individualios 
technikos treniruotės;

o renginiai bendruomenei;

o vasaros stovyklos;

o geriausių vaikų tobulėjimas Vilniuje;

o Naujų vaikų pritraukimas ir regiono 
futbolo centro kūrimas – matome 
galimybes pritraukti Ignalinos, Zarasų ir 
kitų aplinkinių miestų, miestelių vaikus. 

„Dabar yra svarbiausia pastatyti BFA
Visaginą „ant kojų“: sukurti geras
sąlygas sportuoti, važiuoti į
čempionatus, įsivažiuoti ir į darbus.
Tuomet laukia kitas mūsų žingsnis –
trenerių kvalifikacijos kėlimas,
treniruočių proceso gerinimas. Sieksime
akademijai gauti 2 žvaigždutes LFF
akademijų sertifikavimo procese“ .

BFA Visagino l.e.p. vadovas, Ivanas
Švabovičius



APIE MUS KALBA

Esame matomi socialinėje erdvėje, 
žiniasklaidoje. 

Visus įvykius viešiname 
www.bfavisaginas.lt

http://www.bfavisaginas.lt/


AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

Daugiau informacijos apie mus: 
www.bfavisaginas.lt

Turite klausimų?

El. paštas: bfa.visaginas@gmail.com

Tel. nr.: +370 687 89 032
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